
RECERQUES SOBRE EL COMER'; BAIX-IMPERIAL 
DEL NORD-EST DE LA PENíNSULA IBERICA 

JOSEP VILELLA 1 MASANA 

Aquestes recerques recolzen basicament en les poques dades es
crites - indosa l'epigrafia - que encaixen dins la sincronia de la dar
rera antiguitat i que fan referencia al nord-est de la Península o bé 
permeten endinsar-nos una mica més en el :coneixement de l'activitat 
comercial d'aquest momento . 

A la informació que hem collit deIs textos hi afegim, bé que d'una 
manera molt succinta, les dades tangibles fornides per la numismatica 
i l'arqueologia intentant així, quan és possible, traspuar un xic més 
els barratges que s'aixequen davant l'arada que mena i empeny l'inves
tigador. 

La punyent escassetat quantitativa i qualitativa de les fonts d'a
questa epoca encara s'aguditza més a l'hora de rastrejar la informa
ció que ens puguin proporcionar devers l'activitat comercial i, d'altra 
banda, no cal dir que aquesta parquedat lcondiciona, i adhuc ens atre
viríem a dir que determina, els resultats que es poden obtenir d'aquest 
període, ja que sovint hom no pot recórrer altres viaranys. Així, per 
exemple, els textos literaris, de conservació rara i atzarosa, solament 
ens donen petites dades sobre el comer9 llunya que solcava la Me
diterrania i es marceixen a l'hora de valorar els intercanvis locals i 
més o menys restringits, els quals a moltes zones i moltes vegades 
tenen, versemblantment, una importancia molt més rellevant que el 
mercadeig de llarg recorregut cenyit a un nombre relativament limitat 
de productes. 

És evident que entre la darrera antiguitat i els segles precedents 
hi ha diferencies moltpaleses i absolutament diacrítiques, la pregona 
transformació que !constatem en tates les manifestacions del món 
baix-imperial no és, certament, aliena al comer9 pero els testimoniat
ges de que hom disposa, encara que poc, demostren que el comer9 
segueix jugant un paper cabdal d'avantguarda i d'impuls dins la tex
tura del Baix Imperi i concretament, és cIar, a les contrades del nord-
est de la Península Iberica. . 
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De tot el venta11 d'aspectes susceptibles de ser analitzats en 11ur 
vessant comercial ens cenyim només a quatre qüestions: quins produc
tes podem afirmar amb seguretat que IconstituYen part de la saba 
d'aquest comer~, les persones que es guanyaven la vida ínitjan~ant el 
mercadeig, les rutes comercial s i, finalment, el que ens aporten els 
textos deIs escriptors cristians. 

ELS PRODUCTES COMERCIALS 

Els treba11s més recents l ja van bandejant la pesant llosa de la 
tradici6 que acceptava una i altra vegada els escrits apologetics i 11a
goters de les Laudes Hispaniae,2 és a dir, eIs clixés que es van repe
tint dins les fonts antigues i que tan corrents són durant el Baix lm
peri; recordem, per exemple, les tira110nges d'un Pacato o d'un Claudia. 

Enfront d'aixo eIs dos textos fonamentals que presenten les fonts 
per estudiar el comer<; roma baix-imperial de la Península lberica 
són l'EdÍJcte de Dioclecia i l'Expositio.3 Ara bé, per més que aquestes 
obres siguin conegudes des de sempre, creiem que les dades, malaura
dament massa minses, i les possibilitats que ens aporten no s'han 
reflectit suficientment en la investigació historica i aquest fet és prou 
pales pel que ateny als indrets que aquí estudiem. 

Realment és molt difícil de saber si l'Edicte i l'Expositio ens fan 
coneixer una imatge prou fidedigna del comer~ que hi havia al nord
est de la Península durant el Baix lmperi i concretament en el segle IV 

-l'.Edicte aniria referit a comen~aments de segle i l'Expositio vers la 
meitat -; probablement no; ara és evident que tots els productes mem
cionats en l'Edicte i l'Expositio també surten en les altres fonts con
temporanies - entre les quals sobresurt per a nosaltres el testimo
niatge d'Ausoni - que són d'una gran diversitat. 

Heus aquí els passatges de l'Edictum Diocletiani et Collegarum 
de pretiis rerum uenalium i de l'Expositio totius mundi et gentium 
amb llur petita variant donada per la Descriptio totius mundi referits 
als productes de la Hispania baix-imperial: 

1. Per exemple, J. M. BLÁ.zQUEZ, Historia económica de la Hispania romana, Ma· 
drid, 1978; R. TEJA, Economía y sociedc;d en el Bajo Imperio, a Historia de España 
Antigua JI: Hispania romana, Madrid, 1978; J. ARCE, El edictum de pretiis y la Diocesis 
Hispaniarum: notas sobre la economía de la Península Ibérica en el Bajo Imperio 
romano, a HAnt, 39, 1979, pags. 5-25. 

2. Vegeu C. FERNÁNDEZ CHJCARRO, Lc;udes Hispaniae, Madrid, 1948, que és un recull 
antologic de textos. Algunes laudes Hispaniae: PUNJ, H. N., 37, 203; JusTf, 44, 1, i 
44,10; MELA, n, 6, 85, 96; PACATO, 4, 2-4; CLAUDI CLAUDIA, Carm. Min., XXX, 50-78 ... 

3. Quant a l'edicte fem anar l'edició de M. Giacchero; Edictum Diocletiani et Calle· 
garum de pretiis rerum uenalium inintegrum tere restitutum, Genova, 1974. Per a. 
l'Expositio, J. ROUGÉ, Expositio totius mundi et gentium, col. Sources Chrétiennes, 124, 
París, 1966. 
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Edicte de Dioclecia." 

4.1. ITEM CARNIS 

4.8. Per~n>ae optimae peta
sonis siue Menapicae 
uel Cerritanae Ital(icum) po(ndo) unum '~uiginti 

25.1. [DE LANISJ 

25.7. [Lanae Asturicensis p( ondo) unum '~( centumJJ 

Expositio." 

LIX, Deinde a Gallia Spania terra lata et maxima et diues, UlYlS 
doctis <et omnibus bonis ornata est> in omnibus negotiis <pollens>, 
quorum ex parte dicemus." oleum enim et liquanem et uestem uariam 
et lardum et iumenta mittens, omni mundo sufficiens. Omnia bona 
possidens et praecipua in omnibus bonis, insuper autem et sparti uir
tutem omni terrae praestans, uidetur quidem necessaria apud multos, 
quoniam omne nauium genus saluat et per ipsum quamplurime omne 
negotium uidetur; apud multas autem debilis esse uidebitur. 

Descriptio ." 

LIX, Post Gallias Hispania, terra lata, diues et maxima, Ulns 
doctis et omnibus bonis ornata, que omnibus negotiis pollet, oleum 
uero multum et liquanem emittit, uestem quoque uariam et iumenta; 
lardo et sparto abundans, non solum omnia bona sed et praecipua 
habet. Inde Oceanus narrare potest. Sed quid ibi esse potest? Est enim 
desertum et, sicut aiunt, est ibi finis mundi. 

ÉS, veritablement, molt decebedor trobar solament dos qualifica· 
tius geografics o dues denominacions d'origen referides a la Penínsu
la Iberica en l'Edicte de DioclecHt: el de la llana d'Astúries i el de la 
producció ramadera de la Cerdanya; aixo, pero, no vol dir que només 
siguin aquests dos els productes hispanics que reflecteix I'Edicte 
- potser sí els més exotics - ja que hom pot pensar que altres mer
caderies, de la gran, quantitat a que fa referencia I'Edi1cte, també po
dien ésser produides i comercialitzades aquí, cosa que sembla molt 
versemblant.4 

4. Així si comparem les classificacions o qualitats d'oli que presenta l'Edicte 
de DioclecUt (111, 1,2,3), excepció feta de l'oH qe rave - oleum raphaninum -, amb les 
que estableix Sant Isidor a inicis del segle VII, veiem que hi ha un cert paral
lelisme, Diu Isidor: «Sed quod ex albis fuerit oliuis expressum uocatur Hispanum, a 
Graecis 0I-lCf0Ílaov c¡ppellatum, quod autem ex fuluis et nondum maturis fuerit expres,-

13 
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L' Expositio, per la seva banda, ens diu que els productes que 
s'exportaven des d'Hispfmia eren oli, liquanem, teixits, animal s de 
ca.rrega, espart i llard. 

Cenyint-nos al nord-est de la Tarraconense podem dir que deIs pro
ductes que es menten l'Edicte deIs Tetrarques i l'Expositio, almenys 
l' oli, el liquanem i el llard eren produits - amb una valoració esta
dística que logicament se'ns escapa - en aquest indret. 

La primera mercaderia que cita l'Expositio de les que s'exporta
ven des d'Hispania en el segle IV és l'oli; les mencions d'oH són rela
tivament freqüents en el text, ja que aquesta obra es refereix fona
mentalment a les regions mediterranies. Per més que la producció i 
comercialització d'oli hispanic són ben conegudes en epoca alt-impe
riaP no passa el mateix en el Baix Imperi, malgrat que a nivell global 
la importancia de l'oH en els segles de la darrera antiguitat sigui ben 
palesa, sobretot perque és l'oli un dels productes basics tant en l'anno
na cívica com en la militar,6 importancia que també queda reflectida en 
l'atenció que es dedica a aquest producte en les disposicions oficial s 
del moment com per exemple en el mate ix Edicte de Dioclecia o en 
les mesures preses per Valentinia i Gracia7 en prohibir l'exportació 
d'olí - així mateix com el vi i el garum - als pobles barbars. 

Pensem que la falta de testimonis arqueologics rellevants, com 
els que hi ha pels primers segles de l'Imperi, ha contribu'it a oblidar 
en bona mesura el paper que l'oli continua jugant en la Península Ibe
rica durant !'epoca baix-imperial i concretament en l'activitat comer
cial. Així, com ja ha insistit García Moreno,8 no es pot acceptar, per 
exemple, el raonament a que arriba Ponsich9 basant-se solament en da
des arqueológiques i recolzant-se en una argumentació ex silentio en 

sum uiride appellatur, quod uero ex nimium maturis commune Idicitur, ex his ad usum 
vitae primum est Hispanum, secundum uiride, tertium commune» (17, 7; 68). Rom 
podría, dones, establir aquest paraHelisme: 

Edicte: Isídor: 
oleum flor oleum hispanum 
oleum sequens oleum uiride 
oleum cibarius oleum commune 

5. Vegeu R. ÉTIENNE, Les amphores du monte Testaccio au IlI" siecle, a MEFR, 
LXI, 1949; A. GARefA y BELLIDO, Las exportc.ciones de aceite andaluz al este de Francia 
en el siglo II de llO: Era, a AEA, XXV, 1952; J. REMESAL, Economia agraria del valle 
inferior del Guadalquivir durante el Imperio romano, Madrid, 1977; M. PONSICH, Im
plantation rurale antique sur le Bc.s-Guadalquivir, París, 1979; et alií. 

6. Vegeu J. RouGÉ, Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Mé
diterranée sous l'Empire romain, París, 1966, pago 480. 

7. C. J., IV, 41, 1, i IV, 63, 2. 
8. A. GARcfA MORENO, ¿Continuidad o discontinuidad de la producción oleícola 

hispana durante le¡: antigüedad tardía (siglos V-VII)?, a Producción y comercio del 
aceite en la Antigüedad, Madrid, 1981, pags. 301-309. 

9. M. PONSICH, op. cit., pago 281. 
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afirmar que el conreu de l' olivera practi<cament desapareix a inicis del 
segle V, fet que esta en total contradicció amb el que ens diuen les 
fonts i que en bona logica cal pensar. 

No cal remarcar l'absoluta preponderancia des de sempre en ·la 
producció oleícola hispanica de la Betica, ara bé esta també, d'altra 
banda, prou documentada la presencia de 1'0lilO en el nord-est de la 
Península i concretament durant el Baix Imperi. 

El text fonamental que tenim per justifkar la producció d'oli 
al nord-est de la Tarraconense en aquest moment és d'Ausoni. Decim 
Magne Ausoni, el celebre poeta de Bordeus que viu gairebé durant 
tot el segle IV i que fou preceptor de l'emperador Gracia, el qual va 
enlairar-Io al consolat l'any 379, és una figura clau per estudiar la Ca
talunya del Baix Imperi i aquesta importancia rau sobretot en la 
correspondencia epistolar que manté amb el seu deixeble Paulí - que 
sera més tard el bisbe de Nola - quan aquest romania a Barcelo
na - una vegada ja batejat - entre el 390 i el 393.'1 

En una de les epístoles adrec;ades a Paulí diu: « ... Pauline fili! 
ueritus disolicuisse oleum, quod miseras, munus iterasti».!2 Veiem, 
dones, que des de Barcelona s'envia dues vegades oli a Bordeus, 
munus iteras ti; encara que es tracti d'un regal - no sabem si podria 
procedir adhuc de les finques de Terasia -, i per tant de petites quanti
tats, aixo ens sembla molt iHustratiu, ja que una vegada més prova el 
conreu de 1'0livera en el nord-est de la Península durant el Baix Imperi. 

Prudenci,13 a més de composar un himne sobre les llanties i el seu 
oH, també parla, a inicis del segle v, de la producció d'oli en la vall 
de l'Ebre, ja que diu que les rodalies de Saragossa estaven plenes d'oli
veres. Durant la segona meitat del segle VI Vicentius, que després 
sera bisbe d'Osca, en la donació que fa de les terres que tenia a Sa
ragossa, Osea i Lleida a Sant Victoria, abat del monestir d'Asán, fa 
referencia així mateix als seus camps d'oliveres.14 

La producció d'oli i la importancia d'aquest greix vegetal en l'ali
mentació quedara reflectida en les regles monastiques1S i també s'ha 
apuntat16 la possible procedencia catalana de l'oli que sabem que 

lQ. Per exemple ESTRABÓ, III, 4, 16. 
U. Vegeu H. COLDSCHMIDT, Paulinus' Churches (4t Nola, texts, translations and como 

mentary, Amsterdam, 1940; també C. RIBA· A. NAVARRO, Obres d'Ausoni, Barcelona, 
1924, pago X. 

12. D. M. AUSONI, Llibre d'Epístoles, XXV, 2-3 (ed. Teubner). 
13. A. PRUDENCI, Liber Peristeph(4non, IV, 54 i ss. 
14. Vegeu F. FITA, Patrología visigótica. Elpidio, Pompeyano, Vicente y Gabino, 

obispos de Huesca en el siglo VI, a BRAH, 49, 1906, pago 153. 
15 .. Per exemple en la Regula Isidori, 9, o la Regula Monachorum, S, de Sant Fruitós. 

Isidor també l'insereix en les Etym., XX.3.l9, 20. 
16. Vegeu A. GARCÍA MORENO, op. cit., pago 307. Seguint a P. D. King, Taw and 

Society in the Visigothic Kingdom, ed. cast., Madrid, 1981, p. 220. 
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s'exportava, segons Gregori de Tours,17 des de la Península Iberica 
a la GaHia en els segles VI i VII i que hom desembarcava a Marsella. 
Les aHusions a l'oli hispanic es repeteixen en molts llocs, així en la 
Geopónica,18 el Corpus glossariorum latinorum/9 els tractats de ve
terinaria - en aquest sentit són molt característiques les que fa Cassia 
Felix _,20 i concretament les fonts medievals bizantines esmenten l'oli 
produ'it a Catalunya, l'oli catala - ~AIXLO\l XIX't':y'/,IX\lLXÓ\I _.21 

L'arqueologia de casa nostra també ens forneix una documenta
ció que s'agermana amb el que ens diuen les fonts. Sabem que algu
nes villae baix-imperials tenen almasseres; nornés cal citar la de Tossa 
de Mar22 o la de Vilauba23 amb llurs dependencies agrícoles i premses 
d'oli. Si la vila de Tossa ens dóna una cronologia deIs segles IV-V, el 
trull deIs estatges agraris de la basílica paleocristiana del Bovalar 
encara estaria en plena utilització a les acaballes del segle VII.24 

La menció del liquanem,25 terrne llatí emprat com a sinónim de 
garum a partir del segle I de l'era soIs apareix una vegada en l'Expos'i
tio: en el capítol LIX referit a Hispania; aixó ja ens indica la relle
vancia que aquest producte té per a la Península Iberica i concreta
ment per al nord-est. 

El garum, contínuament reflectit en la literatura classica, és, com 
escaientment ha dit P. Grimal, «una substancia d'ús quotidia, d'ori
gen oriental i sens dubte grec».26 En efecte, tenim documentat aquest 
mot en les tragedies de Sófocles27 i les mencions es van succeint no 
solament en la diacronia del món antic sinó adhuc en epoca contem
porania. Avui dia aquesta maceració encara té vigencia en moltes con
trades de la Mediterrania: Ni<;a, Grecia, Egipte.28 

No ens volem pas referir aquí a la fabricació i composició del 

17. GREGORI DE TOURS, His.toria deIs Francs, IV. 
18. Geopónica, IX, 26 Cedo de H. Beckh, Teubner, Leipzig, 1895). 
19. Vegeu GoETZ, Corpus Glossariorum Lc.tinorum, Leipzig, 1889-1923. 
20. Cassia Felix, De medicina Cedo de V. Rose, Teubner, Leipzig, 1879). 
21. Orneosophion, 545, 9. Epítom recollit per G. Grosse a Las fuentes de la época 

visigoda y bizantina, a F. H. A., IX, pago 438, Barcelona, 1954. 
22. A. CASTILLO, La Costa Brava en la Antigüedad: la villa romana de Tossa de Mar, 

a Ampúrias, 1, 1939, pags. 235-267. 
23. R. F. J. JONES et alii, The late roman villa 01 Vilauba and its context, a The 

Antiquaries Journal, LXII, 2, 1982, pags. 245-282. 
24. Vegeu R. PITA - P. DE PALOL, La basílicc.: de Bobalá y su mobiliario litúrgico, a 

Actas del VIII Congreso Internacional de Arqueología cristiana, Barcelona, 1972, 
pags. 383-401. 

25. Vegeu Thesaurus linguae latinae, VII, 2, fase. X, Munich, 1976, cols. 1474 
i 1475. 

26. P. GRIMAL - TH. MONOD, Sur la véritable natura du garum, a REA¡ 54, 1952, 
pago 29. 

27. SOFOCLES, frag. n.O 531; vegeu E. A. 1. AHREUS, Aeschyli et Sophoclis TragQediae 
et Fragmenta, nidot, París, 1842.· . 

28. Vegeu CL. JARDlN, Garum et sauces de poisson de l'antiquité, a RSL, XXVII, 
1-4, 1961, pago 75. 
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garum, ja que aquests aspectes han estat molt ben estudiats,29 pero 
sí remarcar el relleu que té en la baixa llatinitat_ Només cal donar 
una reüllada al De re coquinaria d'Apici, obra que coneixem merces 
a uns epítoms fets en els segles IV o V i que fou objecte de posteriors 
modificacions en el VI per un tal Vinidarpo a l'hora de veure la im
portancia d'aquest producte: gairebé totes les receptes tenen neces
sitat d'aquest amaniment, el trobem en l'assaonament de les carns, 
llegums, fruites ... 31 

La produoció de liquanem al nord-est de la Península Iberica du
rant el Baix Imperi roma es despren sobretot d'un paragraf també 
d'Ausoni dirigit a Paulí i que és continuació del que hem esmentat 
abans. Diu el poeta: « ••. munus iterasti, addito etiam Barcinonensis 
muriae condimento cumulatius praestitisti. Scis autem me id nomen 
muriae, quod in usu uulgi est, nec solere nec posse dicere, cum scien
tissimi ueterum et Graeca uocabula fastidien tes Latinum in gari appe
llatione non habeant. Sed ego, quocumque nomine liquor iste socio
rum uocatur, iam patinas implebo meas, ut parcior ille maiorum me n
sis applaria sucus inundet ... »32 

Ausoni no pot ser més explícito Veiem l'elogi que fa del Barcino
nensis muriae condimento, suc tan estalviat a la taula deIs seus pares 
~ Varró diu que en els seus temps era un luxe _,33 encara que aquest 
nom de muria - que Plini ens diu que era el nom iberic de les sali
nes _,34 pataula que encara roman en proven~aV5 no era grat a un 
poeta tan classicista i acurat com era Ausoni i prefereix d'emprar el 
vocable garum aHudint al garum sociorum36 que tenia fama, com diuen 
MarciaP7 i Plini - el qual el compara als perfums més sofisticats quant 
al seu preu _38 d'ésser el garum de millor qualitat. 

La fabricació de garum exigia una gran quantitat de sal. L'exis
tencia d'aquest mineral en la zona nord-est de la Península - a més 
de les possibles salines - també ens és assenyalada per les fonts 
literaries. Sabem per les Nits Atiques39 que Cató s'admirava de la sal 
de Cardona i en el Baix Imperi el bisbe alvernes Sidoni ApoHinar cita 

29. Vegeu P. GRIMAL - TH. MONOD, op. cit., i CL. JARDIN, op. cit. 
30. APICI, De re coquinaria. Ed. C. Giarratano - Fr. Vollmer, Teubner, Leipzig, 1922. 
31. AFIC., IV, 5, 3; VII, 12, 2; VI, 9, 2; V, 8, 2; etc. 
32. D. M. AUSONI, XXV, 3-15. 
33. Vegeu PLINI, Historia Natural, XIX, 7. 
34. Ibíd., XXXI, 83. 

. 35. Vegeu, Thesaurus linguae latinae; VIII, Munich, 1936-1966, col. 1672; també 
PAULY-WISSOVA, Real-Encyclopiidie der classischen Altertumswissenschaft, XVI, Stutgard, 
1935, col. 661. 

36. lls a dir, el garum que es feia a Cartagena amb l'scomber que dóna nom a 
la ciutat d'Scombraria. 

37. MARCIAL, Epigrames, XIII, ep. CII. 
38. PLlNI, Historia Natural, XXXI, 94. 
39. A. GELI, Nits Ariques, II, 22, 29. 
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la sal hispanica que s'extreia de les muntanyes de Tarragona.40 
Volem esmentar que, com diu C. Jardin,41 alguns tipus de garum 

eren fets amb ostres, ostres que TertuHia, amb una metafora molt 
aconseguida, anomena maris pomaY Les ostres, que en l'Edicte de 
Dioclecia apareixen taxades a un preu relativament enlairat - cent 
denaris el centenar -, també les tenim documentades en la Barce
lona del Baix Imperi a través d'Ausoni: « ... et ostrifero super addita 
Barcino ponto»;43 Oribasi,44 metge i amic de Julia l'Apostata, també 
es refereix a les ostres que hi havia a Tarragona. 

L'estudi de la producció de garum en relació amb les dades que 
ens facilita l'arqueologia a l'oocident de la Mediterrania ha estat rea
litzat, en un treball ja classic, per M. Tarradell i M. Ponsich45 demos
trant que solament Lixus i Baelo -l'únic lloc del litoral hispanic
ens documenten la producció de garum en el Baix Imperi. La inves
tigació deIs darrers anys ha posat sobre la taula noves dades que 
confirmen la fabricació d'aquest producte a !'epoca baix-imperial, 
aquest és el cas, per exemple, de la Ciutadella de Roses.46 

Cal dir, d'altra banda, que el mot liquaminarius,47 comerdant o 
venedor de garum, és una paraula molt darrerament testimoniada 
dins ellexic de la llengua llatina i que solament trobem en una epoca 
molt tardana: Glossae de Lactantius Placidus.48 Segons es despren deIs 
textos, la importancia d'aquest producte en l'alimentació de l'epoca és 
cabdal i així no ens ha d'estranyar, per exemple, que la regla mo
nastica de Sant Pacomi recomani als malalts que prenguin liquanem. 

L'Edicte de Dioclecia esmenta dues varietats o qualitats de garum 
que s'insereixen dins de l'apartat deIs olis: liquaminis primi i liquami
nis secundi. La primera ve taxada a 16 denaris l'italicus sextarius que 
és la setzena part de l'italicus modius - mesura que té una !Capaci
tat de 8,754 litres _49 i que per tant equival a 0,547 litres; la segona 
té un preu de 12 denaris l'italicus sextarius. 

40. S. APoL.LINAR, Llibre d'Epístoles, IX, 12, 1. 
41. CL. JARDIN, op. cit. 
42. TERTUL.LIA, De cultu feminarum, 1, 6, 2. 
43. D. M. AUSONI, XXVII, 89. 
44. ORIBASI, II, 58. Vegeu A. MOLINffiR, Oeuvres d'Oribase, a Collection des Medé

cins Crecs et Latins, 5 i 6, París, 1873-1876. També H. MORLAND, Oribasius Latinus, 1, 
Oslo, 1940. 

45. M. PONSICH - M. TARRADELL, Cc;rum et industries antiques de salaison dans la 
Méditerranée occidentale. París, 1965, pags. 117-118. 

46. Vegeu J. M. NOLLA - F. J. NIETO, Una factoria de salaó de peix a Roses, a 
Fonaments, 3, 1983, pags. 187-200. 

47. Vegeu F. GAFFIOT, Dictionnaire illustré latin-fran{:ais, París, 1934, pago 914. 
48. Vegeu GOETZ, op. cit. També PIRIE-LINDSAY, Clossc;ria latina iussu Academille 

Britannicae edita, IV, París, 1926-1931-
49. Vegeu M. GIACCHERO, Edictum Diocletiani ... , pago 117. També K. ERIM - J. REY

NOLDS - M. CRAWFORD, DiocZetian's Currency Reform: A New Inscription, a JRS, LXI, 
1971, pags. 171-177. 
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Un altre producte que apareix tant en l'edicte de preus com en 
els advertiments paternal s que un comerciant oriental dóna al seu 
fill referit a la Península Iberica i que podem situar sense cap mena 
de dubtes en el nord-est és la carn de porc. 

Escau posar en relleu la importancia que la carn de porc té 
a l'ésser, ja des d'epoca republicana, un deIs productes basics - jun
tament amb el blat i l' olí - de l' annona. Aquest fet encara és més 
evident en el Baix Imperi. És precisament mitjanc;:ant les xifres del 
repartiment de larida caro o caro porcina com S. Mazzarino demostra 
que la Roma del segle IV esta superpoblada,50 i té, dones, més habitants, 
adhuc, que en epoca alt-imperial. 

D'altra banda, A. Chastagnol i A. Piganiol han estudiat el comerc; 
de la carn de pore dirigida principalment a l'alimentació de la Roma 
baix-imperial i que estava a cura de corporacions, suarii, que eren els 
qui compraven la carn a les províncies i la portaven a Roma sota el 
control de I'Estat.51 La major part d'aquesta lCarn -la més apreciada 
pels romans en aquest moment - passava per la corporació deIs 
suarii,els quals duien a terme en el forum suarium - VII regió
les distribucions oficials i regulars de carn de porc ja des d'epoca 
d'Aurelia. 

Sabem que la distribució de carn de porc al poble de Roma 
- erogatio o praebitio - era gratuIta a comenc;:aments del segle IV52 

pero paraHeIament a aquestes distribucions oficials que soIament afec
taven a la ciutat de Roma - després també a ConstantinobIe - hi ha
via, dins tot l'imperi, un mercat normal i lliure de carn.53 Segons 
A. ChastagnoP4 des deIs inicis del segle IV fins a la meitat del se
gle V hi ha un augment ¡considerable deIs preus de la carn de porc en 
el mercat lliure, augment que sembla més considerable i acusat sota 
la di nas tia constantiniana. 

El lardum - paraula que té un camp semantic més ampli que 
la catalana llard - també és esmentat en els passatges que l'Expositio 
dedica a Macedonia i a Lucania, en aquest darrer hom paIesa im
plícitament el perque de la importancia del llard en aquesta regió: 
« ... Lucania regio optima et ipsa omnibus abundans et lardum multum 
foras emittit, propter quod est in montibus cuius animalium uaria. »55 

Pacato, en el mate ix segle IV parla també de la prospera ramaderia 

50. S. MAZZARINO, Aspetti sociali del quarto secolo, Roma, 1951, pags. 217 i ss. 
51. A. CHASTAGNOL, Le ravitaillement de Rom(!- en viande au v~ siecle, a RH, CCX, 

1953, pags. 13-22; A. PIGANIOL, L'Empire Chrétien, París, 1972, pags. 331-332. 
52. Z6SIM, 11, 9. 
53. A. CHASTAGNOL, op. cit., pago 15. 
54. Ibíd., pago 20. 
55. E~positi(J, LII. 
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hispanica,56 ramaderia que ha estudiat J. M. Blázquez sobretot en 
la seva relació amb les fonts.57 

Estrabó, quan es refereix a les serralades septentrionals de la 
Península Iberica, aHudeix, interpretant-ho com un tret barbar més, 
que es faci servir mantega en comptes d'oli.58 La importancia del 
fet ramader en aquestes zones, com ha dit J. Maluquer,59 queda també 
reflectida en el camp artístic i religiós. La remor d'aquesta aferrada 
cria de porc de la qual gaudia la Península Iberica - en la qual 
sobre surten Cantabria i la Cerda:nya - encara esta enregistrada en 
els Paroemígrafs grecs: «'I~·r¡pec; u¿;)y &yfA:J:C; C'l.Y"! '1Cpo~&'t"ú.iY 't"pecpOU6L.»60 

Quan Estrabó paria de la Cerdanya, agafant dades de geografs 
anteriors, esmenta els exceHents pernils que produlen,61 pernils que 
surten en l'obra de Marcial,62 i tot seguit explica que proporcionaven 
grans beneficis als seus habitants, beneficis que encara són una rea
litat durant el Baix Imperi. 

L'Edicte de Dioclecia, en fixar els preus de les carns, fa refe
rencia concreta als pernae optimae siue petasonis Menapicae uel Cerri
tanae. Aquest esment amb llur denominació d'origen en un document 
oficial que té una importancia de primeríssima fila per estudiar ¡'eco
nomia baix-imperial constitueix la pedra de toc a l'hora de valorar 
una vega da més63 el paper deis productes ramaders d'aquest moment 
en la zona pirinenca. 

ELS COMERCIANTS 

Cal dir, d'entrada, que ben poca cosa sabem de les persones que 
exercien alguna activitat relacionada amb el comen; al nord-est de la 
Península Iberica durant el Baix Imperi. Per escatir una mica l'ori
gen i la posició social de tota aquella part de la població que estava 
més o menys vinculada al mercadeig caldria disposar d'un gran nom
bre - així com d'una gran diversitat - de documents i basicament 
d'inscripcions; no cal remarcar la importancia que té l'epigrafia per als 
estudis de pobladó. 

1 aquestes dades haurien de procedir deIs nexes comercial s per 

56. L. PACATO, Panegyricus Theodosio Augusto dictus, IV, 4. 
57. J. M." BLÁZQUEZ, La economía ganadera, a Emerita, XXV, 1957, pags. 159 i ss. 
58. ESTRABÓ, III, 3, 7. 
59. J. MALUQUER, Pueblos Celtas, a Historia de España, I, Madrid, 1954, pago 70. 
60. Paroemiographi graeci, pago 82. Ed. de Th. Gaisrord, Oxford, 1836. 
61. ESTRABÓ, I1I, 4, 11. 
62. MARCIAL, XIII, ep. LIV. 
63. Vegeu, per exemple, A. BAUL, El Imperio hasta la crisis del siglo IlI, a Historia 

Económica y Social de España, vol. 1, La Antigüe'dad, Madrid, 1973, pago 293. 
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exceHencia: els ports. Ara bé, excepció feta d'Qstia,64 que és en aquest 
aspecte - com en tants d'altres - un veritable unicum en ésser el 
llindar d'entrada a Roma, lá informació de que hom disposa deIs res
tants ports de la Mediterdmia és tan magra que no permet de treure 
conclusions fidedignes i aixo s'accentua en el Baix Imperi. 

Sembla ser65 que, pel que ateny a la Península Iberica, l'element 
estranger i basicament oriental té una importancia destacada en el 
comer9 llunya - més encara durant la dominació política visigoda-, 
pero la rellevancia de la gent de fora, que pensem que no es pot negar, 
no ens ha d'eclipsar totalment el paper deIs hispanics en la xarxa de 
les relacions comercial s del momento L'existencia de navicuIaris i nau
clers hispanics durant el Baix Imperi ens ve manifestada per la do
cumentació de caire jmídic que poseYm. El Codi de Teodosi66 recull 
dues constitucions de la primera meitat del segle IV que fan refe
rencia als navicularii hispanks que realitzaven el transport aji des 
de Roma estant lliures deis munera i una d'elles, la de l'any 336, ens 
palesa, amb tota evidencia, que dits navicularis eren hispanics. Cassio
dor també es referíra als nauclers de la Península Iberica.67 

El naviculari68 és un possessor de vaixells que estan supeditats 
al servei de l'amwna pero, per més que el servei de l'annona cívica 
tingui un caracter obligatori, la legislació que coneixem al respecte 
ens fa pensar que aquesta obligació és bastant 11eugera, ja que sola
ment s'imposa - en condicions normals - als navicularis un viatge 
Icada dos anys i mentrestant poden explotar 11ur vaixell pel seu propi 
compte. A canvi reben també un epimetron, és a dir, un percentatge 
de la carrega quan transporten per l'Estat i nombrosos avantatges 
tant fiscals com jurídics. 

Encara que, malauradament, no tenim cap testimoniatge directe 
que ens pugui justificar l'activitat deIs navicularis al nord-est de la 
Península, com que estan ben documentats en la Hispania baix-impe
ríal, no és gens gratu'it pensar que també desenvoluparien 11m activitat 
en aquest indret, ja que aquí hi havia ports molt importants. Cal tenir 
així mate ix en consideració que les mercaderies que constitueixen la 

64. Vegeu, per exemple, G. GALZA, La necropoli del Porto di Roma nell'Isola sacra, 
Roma, 1940; H. THYLANDER, Inscriptions du port d'Ostie, Lund, 1952. 

65. Vegeu, entre altres, L. BRÉHIER, Les colonies d'Orientaux en Occident au 
commencement du Moyen Áge, a Byü, XII, 1903; A. BALIL, La economía y los habi
tantes no hispánicos del Levante español durante el Imperio Romano, a Archivo de 
Prehistoria Levantina, V, 1954, pags. 251-273; A. GARCÍA y BELLIDO, El elemento forastero 
en Hispania Romana. a BRAH, 144, 1959, pags. 119-154; L. A. GARCÍA MORENO, Colonic;;s 
de comerciantes orientales en la Península Ibérica. Siglos V-VII, a Habis, 3, 1972, 
pags. 127-154. 

66. C. TH., XIII, S, 8; XIII, S, 4. 
67. CASSIDOR, Variae, V, 35. 
68. Vegeu J. RouGÉ, Recherches sur ... , París, 1966, pags. 229 i ss. 
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base de l'annona - excepte el blat, producte que mai no ha estat un 
conreu destacat en aquestes contrades - tenen certa importancia en 
la Catalunya del Baix Imperi, si bé aquesta coincidencia no vol dir, 
logicament, que calgui posar-ho en relació. 

Com ens explica la documentació,69 ara queda molt accentuada 
l'especialització de les províndes orientals de l'Imperi en fornir de 
provisions la capital de la Pars Orientis i en contrapartida Roma de
pen, basicament, de l'Occident, és a dir, d'Africa i d'Hispania. Així 
l'oli de la Bizacena té una destinació majoritaria cap a Roma segons 
ha estudiat ZevPo 

Si passem tot seguit a considerar l'element oriental caldria saber, 
de bell antuvi, el grau de fiabilitat que hom pot concedir a la ono
mastica ja que, com és prou sabut, un nom greco-oriental no implica 
necessariament aquest origen i, a més, caldria saber també quan 
realment es tracta de gents vingudes de l'altre costat de la Mediter
rania, si només hi són de pass ada - fet que ens faria sospitar que 
possiblement són mercaders - o bé si ja es trobaven aquí - adhuc 
formant petites comunitats - des de feia temps.71 Són dades aques
tes que sovint se'ns escapen. 

La necropolis romano-cristiana del Francolí és el punt que ens 
proporciona més noms amb trets orientals.n Ara, per més que siguem 
conscients que alguns d'ells només són deguts, per exemple, que el 
difunt era cristia, pensem que en ésser Tarragona un port que man
tenia relacions amb totes les regions del món roma73 es pot concedir 
certa fiabilitat a l'onomastica i de fet no hi ha dubte que part d'a
quests noms semblen referir-se a gent vinculada d'una manera o adra 
a les élictivitats comercials i portuaries. 

El principal tret diferenciador entre els individus de la Pars Orien
tis i els de la Pars Occidentis rau en la llengua,74 els epígrafs tar
ragonins, a més de presentar molts d'ells una onomastica darament 

69. Per exemple la mateixa Expositio, XXXVI. 
70. F. ZEVI - A. TCHERNIA, Amp'hores de Byzacene au Bas-Empire, a Etudes des 

Antiquités africaines, 3, 1969, pags. 173-214. Caldria, pero, matisar llurs afirmacions 
ja que darrerament a les IlIes Balears s'han trobat amfores de la Bizacena que con
tenien garum; vegeu V. M. GUERRERO - D. COLLS, Exploraciones arqueológicas subma
rinas en la bocana del puerto de Cabrera (Baleares J, a TrabajoS' del Museo de Ma
llorca, 34, pags. 1-21. 

71. Vegeu J. ROUGÉ, Recherches sur ... , pags. 295 i ss. 
72. Sobre aquesta necropolis, vegeu J. SERRA VIl.AR6, Mem. núm. 83, 93, 104 i 133 

de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades; J. VIVES, La necrópolis romano
cristiana de Tarragona: su datation, a AST, 13, 1937-1940, pags. 47-60; P. DE PALOL, 
Tarraco Hispanovisigoda, Tarragona, 1953, pags. 95 i ss.; íD., Arqueología cristiana de 
la España romana, Madrid-Valladolid, 1967, pags. 278 i ss. 

73. Vegeu A. BALIL, op. cit., i A. GARCfA y BELLIDO, op. cit. 
74. Vegeu P. COURCELLE, Les lettres grecques en Occident de Macrobe a Cassiodore, 

París, 1943; H. 1. MARROU, Histoire de l'éducation dc;.ns l'Antiquité, París, 1948. 
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grega, també ens reflecteixen el lexic d'aquesta llengua en algunes 
paraules del formulari.'s Aixo evidencia la rellevancia de l'element 
oriental - amb el significat més ampli - al nord-est de la Península 
en el Baix Imperi; ara el grec era una llengua entesa i segurament 
adhuc parlada per un nombre considerable de la població tarrago
nina. En aquest sentit tenen un interes excepcional inscripcions com 
la d'Aureli Eliodor o la de Nectari. La primera ens diu implícitament 
que Aureli Eliodor era un grec - natione greca - de Tars i sembla 
ser que habitualment romania a Sevilla ;76 la de Nectari, que per
tany a les acaballes del segle IV o ja al v, escrita en grec, ens palesa 
que aquest subjecte era de Pitermon (Faium).77 El pes que tenen els 
oriental s en els altres indrets de la Península també és conside
rable.78 

Si llambreguem els textos escrits podem dir que el gaIata Pal
ladF9 en la seva Historia Lausíaca escrita cap a l'any 419 ens explica 
l'aventura de dos comerciants que després d'haver passat molt de 
temps al front d'una empresa que els havia deixat son pare, ferits 
per la gracia de Déu, decideixen consagrar al Senyor tot el temps 
que els restava de vida i abra<;ar la vida monastica per poder lliu
rar-se a l'ascetisme. Si bé PaHadi ens diu que aquests comerciants 
eren hispanics, en donar-nos aquest autor d'Ancira els seus noms 
- Isaias i Paesios - ens fa ensar que siguin orientals o, cosa que 
sembla més versemblant, jueus en connexió, pero, amb la Península 
Iberica. 

Segons un paragraf de Libani, el celebre retor d'Antioquia que 
mor vers el 393, hom pot interpretar també que els oriental s venien 
a cercar garum a Hispania.80 El mateix Sant Jeroni ens explica que 
el naucierus Zenó - que no sabia llegir llatí! - li portava la corres
pondenda des deIs pai'sos de l'occident.81 

Com han posat en relleu alguns autors,82 aquests oriental s - tan
tes vegades citats per les fonts com sirians - sembla ser que sola
ment explotaven les rutes comercial s que els proporcionaven més 
guanys i, d'altra banda, bandejaven aquelles que no els eren prou 

75. Vegeu J. VIVES, Inscripcions cristianes de le;; necrópolis romano·cristiana de 
Tarragona, a Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, MCMXXVII - MCMXXXI, VIII, 
Barcelona, 1936, i Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelo 
na, 1969. . 

76. J. VIVES, Inscripciones cristianas de la España ... , n.O 196. 
77. Vegeu S. OUVES, La inscripción griega núm. 103 del Museo Paleocristiano de 

Tarragona, a Boletín Arqueológico de Tarragone;;, 3-4, 1946, pags. 41-47. 
78. Vegeu L. A. GARCíA MORENO, op. cit. 
79. PAL.LADI, História Lausíaca, XIV, 1. Ed. d'A. Ramon, Bernat Metge, Barcelo-

na, 1927. 
80. LIBANI, Discursos, LXII, 46. 
81. SANT JERONI, Cartes, 72, 1. 
82. J. Rou~, Recllerches sur ... , pags. 312 ss, 
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rendibles. Aixo fa que Sinesi es queixi, ja que, segons ell, els sirians 
no s'acostaven a les costes de la Cirenaica.s3 De ser realment així 
podem pensar que si durant el Baix Imperi i el món visigotic els 
oriental s continuen viatjant devers elllunya occident és que els atrac
tius que fornia el comer9 devien ésser prou considerables i l'intercan
vi prou important en ambdues direccions, aquest fet quedaria també 
envigorit per l'Expositio, redactada per un siria vers la meitat del 
segle IV.84 

Cal palesar també que l'abundor i el pes de la normativa jurídica 
referida a la connexió que hi ha entre la navegació i l'Estat no ens 
ha de fer dubtar, ni de lluny, de l'existencia d'una navega ció lliure 
i privada. No solament ens la confirmen diferents autors sinó el ma
teix Codi de Teodosi ;85 adhuc en epoca de Justinia hi ha documen
tada una navegació independent de l'Estat.86 

En les relacions comercial s que hi ha entre les regions oriental s 
d~ l'Imperi i la Península Iberica durant el Baix Imperi roma destaca 
el paper deIs jueus, la presencia semítica en aquest moment sembla 
ser considerable si bé aixo no vol dir, és cIar, que tots els jueus estí
guessin vinculats al mercadeig.87 Apareixen documentats basicament a 
Tarragona, Tortosa, Menorca, EIx i Elvira; la comunitat menorquina 
és la millor coneguda gracies al testimoniatge del bisbe Sever88 re
ferent a la persecució de jueus que tingué lloc a l'illa entre els anys 
416 i 418 i a llur conversió posterior. 

Al segle IV o al V89 pertany la inscripció que fou trobada a res
corxador de Tarragona i que consta de 17 radIes de les quals les sis 
primeres estan escrites en llengua llatina i les altres en grega; a més, 
presenta el característic canelobre de set bra90s. Aquesta inscripció 
ens documenta a Tarragona una comunitat jueva amb un arxisinagog 
que era el nét d'un tal Rab Latues de Cizic. 

L'epígraf tarragoní ofereix, des d'un punt de vista filologic, er
rors molt rellevants tant d'escriptura com de semantica que no sem
bIen pas deguts a l'ús d'un llatí ja més o menys vulgaritzat, sinó al 
mal domini que feien del llatí aquestes gents - el text llatí és molt 
més breu - sens dubte políglotes que enraonaven, almenys, llatí, 

83. SINEsr, Cartes, 4. 
84. Veg. J. RouGÉ, Expositio ... 
85. C. TH., XIII, 7. 
86. C. J., XI, 3, 1. 
87. Vegeu L. GARdA IGLESIAS, Profesiones y economía fc.miliar de los judíos espa

ñoles en la antigüedad: aproximación a un problema, a Revista Internacional de So
ciología, XXXIII, 1975, pags. 165-183. 

88. Vegeu J. AMENGUAL, Un prematur testimoni de la potemica antijueva: La circu
lar de Sever de Menorca (417), a Lluc, 694, 1981. 

89. Vegeu J. M." MIUÁS VALLICROSA, Una inscripción judaica bilingüe a Tarragona, 
a Se/arad, 17, 1957, pags. 3 i ss. 
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grec i hebreu O arameu. Rom pot fer les mateixes remarques lin
güístiques respecte a la inscripció sepulcral trobada al Mas deIs Palla
resos -- vora de Tortosa -- i que presenta el corresponent canelobre 
aHudint a una tal lSidora, filla de Ionatie Taxiaes.90 Tenim documen
tada també la presencia jueva a la rriateixa Tortosa on hi ha una 
inscripció trilingüe - en hebreu, llatí i grec - amb un canelobre d'una 
tal Meliosa.91 De Vinebre procedeix així mateix un text epigrafic molt 
fragmentat escrit en hebreu i llatí.92 

La carta-encíclica del bisbe Sever de Menorca, quan ens parla 
de les pintoresques conversions deIs jueus magontans, ens fa veure 
l'enorme importancia que la comunitat jueva tenia en el principal 
port de Menorca -- Maó -- enfront als altres indrets de l'illa,93 im
portancia que té paraHelismes en altres punts geocomercials de la 
Mediterrania.94 

La comunitat de Maó esta en contínua relació amb les que hi 
havia a tota la Mediterrania. Sever es refereix a un tal Innocenci, 
un deIs prohoms jueus de Magona, que havia vingut amb els seus 
servents fugint de la Península; és probable que fos originari de la 
zona de Tarragona i que, a causa de la inestabilitat política del nord
est de la Península a inicis del segle v anés a les illes, cosa que, d'altra 
banda, considerant el caire itinerant d'aquesta gent, no li devia de su
posar gaires enrenous. Innocenci també és políglot. Ens és, a més, molt 
explícit el paragraf en el qual Meleci, que és no res menys que el 
germa de Teodor, li proposa d'escapar-se fent-se a la mar, fet que, 
pero, no poden dur a terme ja que els esdeveniments que ens narra 
Sever tenen lloc durant !'epoca del mare clausum. L'esposa d'Inno
cenci i la germana d'aquesta també cerquen refugi en els vaixells. 
Sever a més ens documenta anades i vingudes de jueus que es tro
baven en transit a l'illa. 

Durant els segles de domini visigotic la presencia d'orientals i 
jueus en els principal s llocs geocomercials de la Península Iberica i de 
les Illes Balears sembla agafar encara més fesomia com ens ho palesa, 
per exemple, la legisla ció que hi ha sobre el gran comer~ aHudint als 
transmarini negotiatores i a les activitats que es duien a terme en 
els ports.95 

90. Vegeu A. FERRUA, Inscripciones griegc.:s y judías, apendix a Inscripciones Cris
tianas de la España romana y visigoda, n.O 430. 

9L Jbíd., n.O 428. La bibliografia sobre aquesta excepcional inscripció és molt 
extensa. 

92. Vegeu E. HÜBNER, Inscriptiones Hispanic;.e Christianae. Nueva York, 1975, nú
mero 187. 

93. Vegeu J. AMENGUAL, Un prematur testimoni ... 
94. es molt iHustratiu en aquest sentít el que passa a Napols; vegeu J. RouG11, 

Ports et escales dans l'empire tardif, a StudMed., J, 1978, pago 93. 
95. Vegeu, entre altres, A. D'ORS, Los transmarini negotiatores en la legislación 
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El manteniment d'una economia basada en el solidus aureus de 
Constantí devia proporcionar, d'altra banda, als comerciants el be
nefici d'un exceHent numerario Cal palesar també que tots els impostos 
relacionats amb el mercadeig es pagaven en moneda - adaeratio _;96 

són ben iHustratives en aquest sentit les unitats ponderals trobades 
a Roses.97 

LES RUTES COMERCIALS 

Segons l'apartat 35 de l'Edicte de DioclecUt, que estableix els preus 
maxims del transport de mercaderies entre els diferents llocs de l'Im
peri, Hispania comerciava per mar amb Orient, Africa i Roma. Com 
s'ha dit repetides vegades98 la Península Iberica és sempre, en aquests 
itineraris, el punt d'arribada - quo - i mai el de partida - unde-, 
ja que la menció d'Hispania ens ve donada mitjanc;:ant un acusatiu 
de lloc a on regit per ad o in. Ara bé aquest fet no palesa, per ell 
mateix, un nihilisme comercial de la Hispania d'aquest moment, ja 
que la sola existencia d'un mercat que consumeix els productes que 
vénen de fora, productes que no devien ser precisament barats, indi
ca que les coses no funcionaven malament del tot. 

Per més que no s'esmenta cap port de la Península ni en l'Edicte 
ni en l' Expositio, el primer arriba a fixar el cost del transport mer
cantívol - naulum - entre I'Orient i el nord-est de la vella Tarraco
nensis encara que, malauradament, no sabem per ara, a causa de la 
fragmentació deltext, la quantitat exacta de la taxa; de saber-ho hom 
podria afinar molt més.99 

La relació que el nord-est de la Península Iberica manté amb 
l'Orient queda molt cIara a través de la moneda. Si bé sembla ser 
que, almenys fins a mitjan segle IV, la immensa majoria deIs percen
tatges numismatics ens arriben a través de l'engranatge administratiu, 
cal tenir, d'altra banda, molt en compte les aportacions. - per petites 
que siguin - que puguin provenir del comerc;:. Entre aquestes aporta
cions destaca l'arribada de moneda oriental, moneda que alguns nu-

visigótica, a Homenaje Barcia-Trelles, Santiago de Compostela, 1958; S. J. DE LAET, 
Portorium, étude sur l'organisation douani.ere chez les romc;ins, sourtout a l'epoque 
du Haut Empire, New York, 1975. 

96. Vegeu L. A. GARCfA MORENO, Algunos aspectos fiscales de la Península durante 
el siglo VI, a HAnt., 1, 1971, pags. 233-256. . 

97. Vegeu P. DE PALOL, Ponderales y exagia romanobizantinos en España, a Ampu
rias, ll, 1949,pags. 127-150. 

98. Vegeu, per ex(!mple, J. ARCE, El edictum de pretiis ... 
99. Vegeu J. ROUGti, Recherches sur ... , pags. 369 i ss. 
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mismatics han relacionat ja amb les anades i vingudes de mercaders 
oriental s a/i des de la Península. lOo 

Així, a mesura que avan~a el segle IV, el predomini global de 
la moneda occidental disminueix i a més d'una major circulació, la 
zona del litoral catala i de les Illes Balears presenta un origen de nu
merari molt més divers enfront a la resta de la Península. Roses i 
Menorca arribaran a tenir, adhuc, majoria de moneda encunyada a 
l'Orient. 

Cal posar en relleu la coincidencia i sincronia cronologica que 
existeix entre l'arribada generalitzada de moneda encunyada en les 
seques orientals i les dades que ens forneixen els textos i l'epigrafia 
sobre les persones vingudes de l'Orient. A Tarragona tenim docu
mentada la presencia de Cizic tant per la numismatica com per l'epi
grafia. 

Dit aixo, convé subratllar que l'exhaustiva investigació arqueolo
gica que s'ha portat a terme sobre el Baix Imperi i !'epoca visigotica 
en la zona nord-est de la Península ens augmenta i aclareix el camp 
de visió d'una manera considerable. Són ben coneguts en aquest sen
tit els treballs de P. de Palol;lol és evident que tant la iconografia deIs 
mosaics de les Illes Balears, per exemple, com el mobiliari litúrgic 
o els ponderals bizantins ens fiten, d'una manera molt clara, les con
nexions comercials i humanes entre els dos extrems de la Mediter
rania. 

A l'hora d'esgranar tot aquest trafic comercial, els pecis - mal
grat tota llur problematica - tenen un paper molt destacat. :E.s molt 
eloqüent el cas del Cap de Favaritz,l°2 situat al nord-est de l'illa de 
Menorca, ja que ens documenta un transport d'objectes amortitzats 
entre els quals hi ha peces litúrgiques i diferents canelobres, adhuc 
un dins un medalló. 

La connexió del nord-est d'Hispania amb el nord d'.i\frica, ben 
documentada per l'arqueologia, queda molt precariament palesada 
- exceptuant les Illes Balears - en les fonts escrites; aquestes in-

100. Així J. P. BosT-M. CAMPO-J. M.& GURT, La circulación monete<ria en Hispa
nia durante el período romano-imperial: Problemática y conclusiones generales, a 
Symposium numismático de Barcelona, Barcelona, 1979, pago 180. 

101. P. DE PALOL, Ponderales y exagia ... ; ID., Bronces hispanovisigodos de origen 
mediterráneo, Barcelona, 1950; ID., Los incensarios de Aubenya (Mallorca) y Lladó 
(Gerona), a Ampurias, 12, 1950, pags. 1-19; ID., En torno a la iconografía de los mo
saicos de las basílicas de las Baleares, a Actas de la 1 Reunión N"ional de Ar
queología Paleocristiana, Vitoria, 1966, pags. 131-150; ID., El Baix Imperi, a HistOria 
de Cc..talunya, 1, Salvat, Barcelona, 1978, pags. 239-256; íD., Catalunya i Balears en 
temps paleocristians i visigotics. Les noves descobertes arqueologiques i literaries, a 
Memoria de l'Institut d'Arqueologia i Prehistoria de la Universitat de Barcelona, 1981, 
pags. 37-47. 

102. Vegeu M. FERNÁNDEZ MIRANDA et alii, Arqueología submarina en Menorca, 
Mahó, 1977. 
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congruencies, tan freqüents entre les dades material s i les dades li
tedtries, demostren, una vega da més, que l'argumentació que es re
colza sobre la falta de proves és sempre molt perillosa. Que el naulum 
establert entre l'Africa i la Península sigui més baix que el que hi ha 
entre aquesta i Roma no ens serveix de gran cosa, ja que desconei
xem la zona de la Península a que es refereix l'Edicte. 

Deixant de costat, de moment, algunes dades que veurem més 
endavant, podem palesar que, segons sembla ser, durant les inva
sions del segle II! unes bandes de francs103 s'apoderen a Tarragona 
¿'unes naus i es dirigeixen a l'Africa. El bisbe Víctor Vitensis en la 
seva Historia sobre la persecució deIs vandals, escrita l'any 483, ens 
explica també que arran de les persecucions la població de Tipasa i 
Cartago es dirigeix a Hispania a través de la mar,l°4 fet que ens fa 
suposar que la navegació entre els dos llocs - encara que segurament 
menys fins al nord-est - devia ésser un fet quotidia. En epoca de 
Teodoric tenim documentats uns vaixells hispanics carregats de blat 
que es dirigeixen al nord d'Africa. lOs 

Les Illes Balears tenen, versemblantment, en aquesta relació que 
s'estableix entre el nord-est de la Península Iberica - ara en sentít 
restrictiu - i l'Africa una importancia cabdal de la mateixa manera 
que la tenen devers l'Orient ;106 és probable, d'altra banda, que l'ele
ment oriental sigui sovint el subjecte actiu en aquestes relacions, no
més cal tenir en compte, per exemple, com es realitza la navegació en 
el món antic.107 

L'arqueologia detecta perfectament les connexions amb Africa, és 
el cas de les laudes sepulcrals, de les produccions - a comenc;aments 
del segle v - del taller de sarcOfags que hi ha a Tarragona, de les arri
bades de terra sigillata clara D, de les llanties i amfores de la Biza
cena ... IOS 

L'altre gran nexe de comunicació marítima i comercial de la Pe
nínsula amb la resta de l'Imperi és, segons l'Edicte de Dioclecia, el 
que la uneix amb Ostia. En aquesta ruta el pes de l'administració té, 

103. Vegeu R. D'AI!ADAL, BIs precedents a le. historia de Catalunya, Barcelona, 
1967. 

104. VíCTOR VITENSIS, Bist. pers. Afr. Prou., 111, 9. Mon. Germ. Hist. A. A., IJI, 
pags. 47-48. 

105. CASSIOOOR, Variae, V, 35. 
106. Veg. J. AMENGUAL, Aspectes culturals i relacions marítimes de les Balears 

durant el Baix Imperi, a Bstudis histories menorquins, 1, 1982. 
107. Quant al Baix Imperi, és molt c!oqüent l'Itinerari de Rutilius Namatianus, 

que ens descriu un pe ripie pel nord-oest de la península italiana a inicis del se
gle v. Sabem, d'aItra banda, que Postumius, el carter de Sulpici Sever, va des de 
Narbona a Alexandria fent parada a Cartago. 

108. Vegeu H. SCHLUNK, Se.rkophage aus christlichen Nekropolen in Karthago 
und Tarragona, a Madrider Mitteilungen, 8,. 1967, pags. 230-258; P. DB PALOL, Arqueo· 
logía cristiana de la Bspc.ña romana, Madrid-Valladolid, 1967, pags. 306 i ss. 
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segons sembla, gran importancia com ens ho fa pales, si més no, la 
normativa que coneixem referida als navicularis que abastaven la ca
pital. Sabem per PlinP09 que el trajecte entre Roma i Tarragona tri
gava quatre dies. És possible que a mesura que va minvant la for9a 
de l'engranatge estatal les relacions amb Roma perdin intensitat pero 
durant el Baix Imperi encara tenen molt de relleu; pensem, per exem
pIe, en l'arribada de sarcOfags esculturats.110 

EIs contactes del nord-est de la Península devers el migdia de les 
GaHies són considerables. Així Ausoni quan vol atraure l'atenció sobre 
l'apogeu de la Narbona del segle IV citall1 les mercaderies - en bona 
mesura d'Orient- que li arribaven des del mar deIs íbers: « ... te maris 
Boi merces et Hiberica ditant aequora.» Sidoni ApoHinar, en el segle v, 
bé que d'una manera tópica, esmenta com a coses típiques d'Hispania 
les seves naus i les pedres precioses tornassolades.ll2 

Deixant de banda aquests textos poc clars i bastant exagerats, 
passem, tot seguit, a llambregar les anades i vingudes a través deis 
camins tra~ats per .terra ferma - basicament l'avial via augusta
entre els dos aiguavessos deIs Pirineus. 

Llur activitat devia ser intensa; aixo és el que dedulm d'una tira
llonga de Paulí quan aquest feia estada a Barcelona. Després que 
Ausoni,113 el seu mestre, li escrigués dues epístoles fent-li retrets per
que se n'havia anat a viure a unes terres totalment desertes i a unes 
ciutats rUInoses, Paulí que en aquests moments, repetim, romania al 
nord-est de la Tarraconense - de primer, durant un període molt 
curt, a Saragossa i després a Barcelona - i que sempre sol estar ben 
assabentat de les coses que diu, centra la seva argumentació per 
bandejar els retre.ts d'Ausoni - totalment retórics - en fer-li conei
xer, a través d'un text que és una verhable corografia, que habita, 
en contra del que li diu Ausoni, entre ciutats esplendides i atapeIdes 
d'alegre vida humana.1l4 

És molt rellevant que Paulí, per justificar-se davant d'Ausoni, al
Iudeixi que ell viu entre urbibus et laetis hominum celeberrima cultis 
i més endavant .torna a palesar que habita entre les cases i els camins 
deIs homes: hominum tecta atque uias. Ens adonem que l'activitat de 
les vies de comunicació és un tret fonamental per demostrar a Auso
ni - el qual estava dolgut per la parten9a de Paulí - que ell viu en 
un indret plenament civilitzat. 

109. PUNI, Historia Natural, XIX, 4. 
110. P. DE PALOL, Arqueología cristiana ... , pags. 290 i SS.; M. SOTOMAYOR, Sarcófa-

gos romano-cristianos de España. Estudio monográfico, Granada, 1975. 
111. D. M. AUSONI, Epístoles, XVIII, 124·125. 
112. S. APoL.LINAR, Carmen, V, 40-53. 
113. D. M. AUSONI, Epístoles, XXVII, 71·89, i XXVIV, 45-72. 
114. M. P. PAULf, Epístoles, X, 195-246. 

14 
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L'activitat deIs camins deIs nord-est de la Tarraconense - tan de
vers la GaHia com la resta de la Península - a que aHudeix Paulí té, 
logicament, una relació directa respecte al comer9. Prudenci1l5 també 
es serveix durant els anys 403-405 d'aquests camins del nord-est de 
la Península Iberica i concretament de la via augusta quan va a Roma 
passant pel sud de la GaHia. 

Tornant altra volta a Paulí de Nola, tenim testimoniada la invi
tació que aquest autor fa a Sulpici Sever de venir a Hispania indi
cant-li, tot seguit, la facilitat d'usar la via que des de Narbona el 
conduira a la Península travessant els Pirineus. Diu Paulí: «Veni igitur 
si placet, ante Pascha, quod nobis optatius est, ut sacras ferias me 
sacerdote concelebres: quod si iam ad itineris ingressum propitio Deo 
uis occurere, post Pascha in nomine Christi profiscere. Sed credimus 
in Domino nostro, quia tibi in desiderium nos tri flagrantius inspirabit 
ne ultra Pascha tempora ad nos tua proferre sustineas. 'ter quantum 
sit et puer unanimitatis tuae renuntiabit, quid ad nos de Eleusone 
octava, ut asseruit, luce peruenit: tam brevis enim et facilis uia est, 
ut nec in Pyrenaeo ardua sit, qui Narbonensi ad Hispanias agger, no
men magis quam iugum horrendus, iniciacet ... »1I6 

Ens evidencia Paulí la rapidesa amb que es duien a terme els 
viatges a través de la vía augusta que era, sens dubte, l'arteria més 
important del comer9 terrestre entre la Península i la resta de l'lm
peri; és possible així mateix que fos la via augusta el mitja que va 
emprar el grec Aureli Eliodor a l'anar des de Sevilla fins a Tarragona. 
L'activitat d'aquesta via encara la tenim documentada durant la segona 
meitat del segle VII, ja que Wamba hi passa en lluitar contra el rebel 
Paulo.117 No sabem, d'altra banda, si la menció que fa Procopi1l8 d'una 
ruta comercial que anava des de Genova als poIis del sud de la GaIHa 
i de la Península es pot relacionar amb la que esmentara després 
Gregori de Tours1l9 entre la Península i Marsella. 

L'arqueologia també es fa resso d'aquesta comunicació, afavorida 
per raons de velnatge, que el nord-est de la Península Iberica tenia 
amb les GaHies tal com es desprfm, per exemple, deIs fragments de 
sarcOfags gals que hi a Empúries l20 i sobretot per l'arribada de sigil
lates grises i ataronjades, de les quals s'han detectat forns en la zona 
atlantica francesa, la Proven9a i el Llenguadoc.12I 

115. A. PRUDENCI. Liber Peristephanorum. IV. IX. 11-12. 
116. M. P. PAULí. Epístoles. VI. 11. 
117. JUUA DE TOLEDO. Historia Rebellionis Pauli aduersus Wambam Gothorum 

Regem. P. L.. XCVI. pagines 774-775 i 761. 
118. PROCOPI. B. G .• n. 12. 29. 
119. GREGORI DE TOURs. Historia deIs Francs. IV. 
120. P. DE PALOL. Arqueología cristiana .... pago 318. 
121. Vegeu J. L. ARGENTE. Le. villa tardorromana de Baños de Valdearados (Bur

gos). a Excavaciones arqueológicas en España. 100. 1979. pags. 89-108. a an recull tata 
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ELS TEXTOS CRISTIANS 

El caire urba deIs primers batees del cristianisme de la Península 
Iberica i llur lligam - tant d'origen com de difusió - amb la xarxa 
comercial han estat assenyalats repetides vegades_122 No és aquest el 
lloc de parlar-neo Volem només referir-nos a les relacions i conne
xions que ens permeten de fer, grosso modo, les fonts cristianes. 

La primera fita literaria solida que tenim pel nord-est de la Tarra
conense procedeix precisament de Tarragona, ciutat portuaria i cosmo
polita: es tracta de les actes martirials de Fructuós i deIs diaques 
Auguri i Eulogi, condemnats a conseqüencia de les persecucions de 
Valeria l'any 259.123 A partir d'aquestes actes s'ha volgut establir con
nexions amb l'Africa, com diu J. Bastardes, «s'ha dit que, pel lexic, 
el seu autor devia ésser un africa, pero la mateixa intensitat de les 
reladons amb Africa en totes les esferes culturals, i especialment pel 
que fa a l'origen del cristianisme a Hispania, fa innecessaria aquesta 
teoria» .124 

Per més que els testimonis del cristianisme hispanic del Baix 
Imperi, deixant de banda els seus orígens, tingui molts lligams - ba
sicament en el terreny arqueologic - amb el nord d'Africacreiem 
que no és gens científic i sí molt precipitat voler estendre un pont 
entre el cristianisme hispanic i l'africa a partir, solament, del voca
bulari i de les construccions sintactiques. Com ja va dir i demostrar 
a comen~aments de segle el gran lingüista E. Lofstedt125 - que tants 
esfor~os va esmer~ar en el llatí del Baix Imperi - i els arguments 
lingüístics mai no són valids per esbrinar la patria d'un autor; la 
patria, en tot cas, cal cercar-la mitjan~ant altres viaranys. 

Així, dones, i a causa que en aquest moment elllatí no és encara 
tan hispanic o tan africa com per distingir-Io, gairebé no podem dir 
res respecte a les possibles .relacions que presenten aquestes actes; 

la bibliografia anterior. També A. MARTIN - F. J. NIETO - J. M. NOLU, Excavaciones 
en la ciudadelc;: de Roses (campaña 1976 y 1977), Girona, 1979; M. PREVOSTI, Crono
logia i poblament a l'area rural d'lIuro, Mataró, 1981; lD., Cronologia i poblament 
a l'area rural de Baetulo, l3adalona, 1981; A. MARTIN, Exct4vacions a la vÜ'la romana 
de Can Bosch de Basea, Terrassa, 1980; J. F. CLARIANA, Sondatge estratigrafic a la 
vme;: romana de Can Majoral (Mataró), Laietania, 1981. 

122. Vegeu, per ejemple, P. DE PALOL, Orígens i difusió del cristianisme a Cat¡¡
lunya, a L'Ave~, 54, 1981, pags. 48-51. 

123. Vegeu P. FRANCHI DE CAVALIERI, Gli atti di S. Fruttuoso di Tarragona: Stuldi 
e Testi, 65 fase., Ciutat del Vatica, 1935; A. FABREGA, Pasionario hispánico, 1, pags. 86-92; 
et alii. l. 

124. J. BASTARDAS, Educc:ció i cultura, a HistOria de Catalunya, 1, Salvat, pagi
na 260. 

125. E. UlFSTEDT, Philologischer kommentar zur Peregrinatio Aetheriae, Upsala, 
1911; ID., Late latin, Os10, 1959. 
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solament que Sant Agustí126 les coneix molt bé i adhuc les cita en 
un sermó que pronuncia el dia de la festa d'aquests martirs i que 
Prudenci, d'altra banda, també les coneixia com es despren de l'him
ne VI del Peristephanon. 127 

El mate ix escau de dir deIs dos martirs que foren víctimes de la 
persecució de Dioclecia l'any 303: Feliu i Cugat.128 Intentar justificar 
l'origen africa de Cugat a partir de possibles lexemes púnics que hom 
vol veure en el seu nom és, també, malauradament, massa arriscat 
i gratuito 

Un altre nexe de relació amb l'j\frica, aquest amb una mica més 
de consistencia, s'ha volgut cercar també en l'obra de Sant PaCÍa. 
Les seves connexions amb j\frica es fonamentarien en els anomenats 
«africanismes» que presenten les obres que realment es poden atri
buir a Pacia i que són Epistulae tres ad Simpronianum, Paraenesis 
siue exhortatorius libellis ad paenitentiam i el Sermo de Baptismo. 129 

Rom recolza, basicament, aquests africanismes en el fet que Pacia 
feia anar una versió bíblica distinta de la Vulgata i que podria ser 
nord-africana. Aixo aboca al delicat problema de la uetus o de les 
uetera que manejava i quin era, logicament, el seu origen i l'area 
d'utilitzacióPO La recepció del text bíblic per les primeres comunitats 
cristianes de l'occident, i entre elles la de Roma, es fa en llengua 
grega, pero el problema s'inicia amb elllarg procés de les traduccions 
fins que l'Església adopta d'una manera oficial la versió de la Vulgata 
en la qual participa Sant Jeroni. 

La reconstrucció de les uetera es realitza, practicament sempre 
d'una manera molt precaria, mitjan<;ant les cites que els autors cris
tians fan de la Bíblia. Actualment hom encara no disposa d'acurats 
estudis d'aquesta mena per a les obres de Sant Pacia. A més per 
delimitar els possibles contactes de Sant Pacia vers l'j\frica caldria, 
també, haver resolt ja de bell antuvi les incognites que actualment 
hom té de l'existencia o no d'una uetus hispana i tampoc cal deixar 
de banda la possible existencia de diverses versions dins la Península; 

126. AGUSTf, Sermons, 273. 
127. Vegeu Corpus Christianorum, 126, pags. 314-320. 
128. A. PRUDENCI, Liber Peristephanon, 1 i IV. 
129. Vegeu L. RUBIO, Obras de San Paciano, Barcelona, 1958. 
130. Vegeu T. AYUSO, La Ve tus latine;; hispana, Madrid, 1953; M. SOTOMAYOR, La 

Iglesia en la España romana, a Historia de la Iglesia en España dirigida per R. Gar
cía-Villoslada, Madrid, 1979, pags. 7-400, a on queda recollida l'extensa bibliografia; 
M. C. DiAZ y DiAZ, En torno a los orígenes del cristianismo hispánico, a Las raíces 
de España, Madrid, 1967, pags. 423-443; J. M.a. BLÁZQUEz, Posible origen africano del 
cristianismo español, a AEA, 40, 1967, pags. 30-50; 10., Orígenes africanos del cris
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no sabem encara si, per exemple, el text bíblic que feia anar la pele- , 
grina Egeria131 i el del bisbe de Barcelona eren identics. 

Deixant de costat si PacUt utilitza o no de veres la uetus afra, 
cal dir que els contactes probables, amb el nord d'Africa que té 
aquest autor ens vénen donats, ara sí, pel fet que PacHl agafi, tret 
que si és reIlevant, molts deIs postulats doctrinal s que havien desen
volupat abans d'ell els autors africans. Així en la Paraenesis ad paeni
tentiam tracta sobre el mateix tema que TertuHHl en la seva De paeni
tentia,132 pero la influencia doctrinal més gran que rep PacUl. és de 
Sant CebrHt; tots els escrits antinovacians de Cebria són les fonts que 
fara anar Pacia en tractar aquests temes.133 

Quant a les reladons que existien entre el nord-est de la Península 
i Roma, els textos cristians ens en diuen també ben poca cosa. Aques
tes, pero, devien ésser prou intenses en ser Roma tant la capital 
política com religiosa de l'occident cristiap4 Meropi Ponci Paulí ens 
diu que té el costum de fer un pelegrinatge anual a Roma, designant 
amb l'expressió solemnis consuetudo el viatge que fa a aquesta capital 
per la diada de Sant Pere i de Sant Pau; 135 malauradament no sabem 
si feia aquestes anades i vingudes durant la seva es.tada a Barcelona. 

Prudenci coneixia també detaIladament Roma, a on roman, al
menys, una temporada Ilarga, ja que ens descriu, també en el dia 
de Sant Pere i de Sant Pau, les multituds amuntegades que donaven 
a la ciutat una extraordinaria animació136 i en el seu Cathemerinon 
esmenta els monuments que presentava la ciutat de Roma del seu 
temps i concretament explica el meravellós efecte Iluminó s que tenia 
la ciutat durant la vigília pasqual.137 

La connexió entre el nord-est de la Península i les GaHies partint 
deIs textos iCfistians ha estat exceHentment subratIlada per J. Fon
taine138 qui ha palesat, mitjanc;ant els testimonis d'Ausoni - autor 
no cristia -, Paulí i Prudenci uns trets comuns i basics entre els 
dos vessants deIs Pirineus. Si bé és veritat que des d'un punt de vista 
literari les relacions cultural s entre els aquitans-narbonesos i els his
panics no s'han resolt d'una manera definitiva, sembla ser que eren 

131. A. ARCE, Itinerario de la virgen Egeria, Madrid, 1980, a on s'aplega tota la 
bibliografia. 

132. Vegeu L. RUBIO, op. cit., pago 180. 
133. Ibíd., pags. 32-33. 
134. Vegeu M. SOTOMAYOR, La Iglesia ... També P. DE PALOL, Algunos aspectos his

tóricos y arqueológicos del cristianismo en la Tarrc.conense y en las Galias, ~ Caesar
augusta, 6, 1955, pags. 141-167. 

135. M. P. PAUÚ, Epístoles, XLIII, 1. 
136. A. PRUDENCI, Liber Peristephanon, IV, IX, 11, 12. 
137. :(D., Cathemerinon, V, 141 i ss. 
138. J. FONTAINE, Valeurs antiques et valeurs chrétiennes dans la spiritualité des 

grans propiétaires terriens a la fin du IV~ siecle occidentc.;l, a Epektasis, Melanges 
J. Daniélou, París, 1972, pags. 571-595. 
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prou intenses. EIs contactes entre una i altra banda deIs Pirineus 
ens vénen documentats, a més deIs lla~os personals existents, per 
l'enigmatic adversari de Jeroni, un tal Vigilantius Calagurritanus que 
segons la notícia que dóna Gennadus139 era natione GalluS' i Hispaniae 
Barcelonensis parochiae ecclesiam tenuit. 

La identitat i semblan~a que hi ha entre el sud de la GaIHa i el 
nord-est de la Península Iberica podria venir evidenciada pel fet que 
Melania la J ove, segons PaHadi,140 es vengui a la vegada llurs possessions 
en Hispania i la Gallia i, en canvi, mantingui les que tenia a Sicília, 
Campania i Africa. L'heresiarca PrisciHia també es dirigeix a les GaIHes. 

Com diu J. Fontaine: 141 «L'intense circulation des lettres, des idées 
et des oeuvres, que le correspondance de Paulin atteste entre la Tarra
conaise, l'Aquitaine et la Campanie, constituerait a elle seule un in
dice favorable a l'hypothese d'échanges encore plus précis.» 

Volem remarcar també que la vida itinerant era habitual en els 
inteHectuals cristians del moment; així el jove hispanic Orosi va a 
Hipona per tal d'aprendre al costat de Sant Agustí,t42 Paulí viatja per 
amistat,143 l'emperadriu Eudoxia va fins a Jerusalem entrevistant-se 
amb MelaniaI44 ... i no cal dir de les anades ad loca sancta. És cert, d'al
tra banda, que el fet que\a partir de Constantí s'obrin les portes del cur
sus publicus a la jerarquia eclesiastica és important a I'hora de valorar 
els viatges cristians. D'aquesta manera poden anar, per exemple, al 
concili d'Arle els bisbes deIs llocs més allunyats, entre,ells el de Tarra
gona. El mateix Ammia MarcelW45 esmenta entre els factors que excita
ven la cobdícia deIs candidats a l'episcopat de Roma la d'usar carruat
ges confortables: procedant uehiculis insidentes circumspecte uestiti. 

Ara bé, aixo, logicament, no ha de fer oblidar els estrets i quoti
dians contactes que hi havia, dins l' oikumenos cristia, vinculats en 
bona mesura amb l'engranatge comercial. Són ben iHustratius també 
en aquest sentit els darrers escrits que s'han conegut de Concenci, 
ben estudiats per J. Amengual.146 La cruma comercial menorquina 
queda transparentment retratada en les cartes de COllicenci. Les pre
gones relacions que ja coneixíem per Sev-er agafen ara molta més fe
somia; l'illa devia mantenir comunicacions regulars amb la Penín
sula, nord d'Africa, GaHies i l'Orient. 

139. GENNADI, uir. ill., 36. 
140. PALA.LADI, Historia Laus{aca,LXI. 
141. J. FoNTAINE, op. cit" pago 595. 
142. AGusT1, Epístoles, CLXVI, 2. 
143. M. P. PAUÚ, Epístoles, 1, 11. 
144. Vita S. Melania, 58. Ed. de Rampolla, pag, 33. 
145. AMMI). MARCEL.Lf, Res Gestae, XXVII, 3. 
146. Vegeu J. AMENGUAL, Noves fonts per a la histori~ de les Balears dins el 

Baix Imperi, a Bolletí de la Societat Arqueológica Lulliana, 37, 1979, pags. 99·111; 
lD., Aspectes culturals i relacions ... 
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