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	 	 Situació	geogràfica	i	antecedents	
de la recerca

Actualment, el topònim l’Aubert –també l’Al‑
bert– es conserva en una masia tradicional 
situada en un vessant a l’est del riu Fluvià, 
al sector més meridional de la Vall d’en Bas, 
a tocar de l’antic camí ral que comunicava 
l’àrea de la Garrotxa amb la ciutat de Vic per 
les marrades del Grau i que l’any 1117 ja s’es‑
menta amb el nom de camí d’Osona (Busquets 
[et al.], 2010; Puigvert, 1996, p. 23). Les pri‑
meres notícies documentals conservades sobre 

aquest mas són del segle xiii, quan sabem de 
l’existència d’Arnau Albert, que posseïa el do‑
mini útil del mas, i de Guillema, la seva espo‑
sa, que l’any 1259 van comprar al miles Arnau 
de Bas els censos que aquest percebia del lloc.2 
Al segle xiv, el mas era domini directe dels 
Alemany de Bellpuig, que rebien censos dels 
seus habitants. Entre aquests habitants hi ha‑
via Pere Albert i Bartomeu Albert (Pagès, 1987, 
p. 191‑194), els quals van ampliar els seus drets 
i les seves possessions a l’entorn del mas, fet pel 
qual van adquirir altres edificis i explotacions 
com el mas Ciurana. 

1. Grup de Recerca OCORDE (2017 SGR 805). Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana de la Uni‑
versitat Autònoma de Barcelona, edifici B, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Barcelona), jgibertr@hotmail.com, 
folch72@hotmail.com, ramon.marti@uab.cat. Aquesta excavació s’ha desenvolupat en el marc de projectes successius 
de recerca, actualment “Génesis de la nobleza medieval: fortificaciones y poderes territoriales en el nordeste penin‑
sular durante los siglos VIII‑XI” (HAR2015‑63661‑P; MINECO‑FEDER). Les campanyes d’excavació s’han finançat 
amb ajuts del Servei d’Arqueologia i de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat de 
Catalunya. Així mateix, han rebut aportacions tant dels mateixos projectes ministerials com de l’Ajuntament de la 
Vall d’en Bas, al qual agraïm la seva implicació en el projecte. Finalment, també volem agrair molt especialment a 
la família Feixes, propietària del mas i dels terrenys on hi ha el jaciment, que ens hagin atorgat tantes facilitats.

2. Informació facilitada pel senyor Gaspar Guardiola, que ha estudiat la documentació relativa al mas de l’Aubert, entre 
d’altres, i a qui agraïm que hagi compartit per iniciativa pròpia els resultats de les seves recerques. Aquest investigador 
situa aquí la residència del llinatge militar cognomenat Bas, tant pel que s’extreu de la documentació com per algunes 
característiques constructives del mas que l’equiparen a una estada o força, en què en algun moment s’hauria establert 
una nissaga de pagesos.
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La localització del jaciment de l’Aubert va 
tenir lloc en el context d’un programa de pros‑
peccions arqueològiques desenvolupat als ter‑
mes municipals de la Vall d’en Bas, les Preses i 
Riudaura, el qual s’incloïa en el marc d’un pro‑
jecte genèric de recerca arqueològica més ampli 
(Alcalde, Saña, i Tornero, 2005). Així doncs, a 
part d’alguns jaciments de l’època prehistòri‑
ca, aquest projecte de prospeccions també va 
permetre identificar jaciments d’altres períodes 
cronològics, entre els quals hi ha el de l’Au‑
bert, localitzat en una feixa allargada en sentit 
est‑oest (coordenades UTM: 455501/4660684, 
a 505 m s. n. m.). La feixa està situada vers un 
centenar de metres al sud‑est del mas actual, 
tot just al pas dels prats del fons de la vall als 
boscos dels vessants. Aquesta feixa queda defi‑
nida al sector sud per un retall efectuat en una 
època indeterminada entre l’abandonament de 
l’assentament altmedieval i l’època moderna, 
que va provocar un desnivell variable d’entre 
1 m i 2 m entre la superfície d’aquesta feixa i la 
cota on comença el prat situat immediatament 
per sota. Aquest retall, amb conseqüències pel 
que fa a la conservació del jaciment, va facili‑
tar‑ne, de fet, la localització, perquè van apa‑
rèixer material i estructures arqueològiques al 
seu tall. 

  Desenvolupament de l’excavació

Els treballs d’excavació executats han permès 
caracteritzar, per sota d’algunes restes més re‑
cents, un assentament rural de l’època altmedi‑
eval (figura 1), per al qual es proposen tres fases 
d’ocupació, amb construccions i estructures di‑
ferenciades i un material arqueològic ric i divers. 
En conjunt, s’ha obert i s’ha excavat de manera 
completa, pel que fa als sectors arqueològicament 
fèrtils, una superfície de 1.200 m² a la feixa que 
ocupa la majoria del jaciment (sectors 1, 2, 3 i 4). 
D’altra banda, s’han obert 10 sondejos al voltant 
del jaciment, per tal de delimitar‑lo amb preci‑
sió i veure si s’hi podien documentar noves res‑
tes arqueològiques, amb l’esperança –finalment 
infructuosa– de poder localitzar la necròpolis 
associada a l’establiment. No obstant això, dos 
d’aquests sondejos han ofert resultats positius. 
Així, al sondeig 4, a llevant de l’assentament me‑
dieval, s’han localitzat uns pocs fragments cerà‑
mics de l’època prehistòrica, mentre que al son‑
deig 8, situat a l’extrem del prat adjacent a la feixa 
pel sud, es va iniciar l’excavació d’uns 100 m² 
més, en què s’identificaven diverses estructures i 
materials altmedievals. Aquests nivells, però, no 
s’han exhaurit en espera d’una futura represa dels 
treballs.

Figura	1. Planta general de l’assentament altmedieval.
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  Les estructures de la baixa 
edat mitjana i de les èpoques 
moderna i contemporània

Per sobre de l’assentament altmedieval s’han 
identificat un seguit d’estructures i estrats 
cronològicament posteriors. Així, per sota de 
l’estrat superficial es va documentar un se‑
gon nivell que cobria el jaciment altmedieval 
i que cal associar a un mur de pedres lligades 
amb fang molt arrasat i d’interpretació difícil, 
atesa la seva situació isolada. La cronologia 
d’aquesta estructura ve donada per l’aparició 
d’una moneda de mitjans del segle xvii i di‑
versos fragments de ceràmica vidrada. Una 
segona estructura d’aquest moment correspon 
a un forn de planta circular, que està excavat 
en el tall i que afecta l’estratigrafia antiga del 
jaciment, amb intensos signes de rubefacció, 
perquè aquest punt ha estat sotmès a tempe‑
ratures elevades. Així mateix, aquest forn, que 
caldria relacionar amb el mas actual de l’Au‑
bert, s’ha vist afectat pel mateix procés erosiu 
que incideix sobre tot el tall meridional, fet 
que va implicar la pèrdua d’una bona part de 
l’estructura. També s’ha excavat un potent 
retall al sector 3, corresponent als segles xv i 
xvi, que hauria rebaixat en aquest punt bona 
part de l’estratigrafia prèvia. Condicionat 
amb dos esglaons a la part baixa i definit per 
dos murs paral·lels de pedres lligades amb 
fang que actuen com a marges, es tracta de les 
restes d’un camí que travessaria el jaciment de 
manera perpendicular a la feixa.3

Atribuïdes als segles xiii i xiv i localitzades 
al nord‑est de l’assentament altmedieval (sec‑
tor 4), amb el qual tampoc no presenten cap 

relació de contemporaneïtat, s’han excavat 
dues filades de blocs d’uns 20 m de llargada, 
orientades en sentit est‑oest, que cal identifi‑
car amb les restes d’antigues feixes de conreu 
relacionades amb les activitats d’explotació 
del mas de l’Aubert durant la baixa edat mit‑
jana.4 Just per sota d’aquestes feixes s’han do‑
cumentat les restes d’un camí empedrat que 
encara es va usar en l’època contemporània 
que uneix el mas de l’Aubert amb el mas del 
Carbonell, situat al sud‑est del primer.5 El 
seu traçat travessa tot el jaciment en sentit 
est‑oest per l’extrem septentrional, i s’enclota 
progressivament fins al punt que ha servit, un 
cop en desús, com a escorrentia d’aigües del 
vessant que van a parar a una bassa que hi ha 
al sud del mas actual de l’Aubert, fet que ha 
contribuït a protegir parcialment els nivells 
arqueològics de l’erosió.

  L’assentament altmedieval

Fase I (segles vi-vii)

Les estructures que formen aquesta fase 
es localitzen, principalment, sobre la feixa 
principal. En el sector 2 s’ha excavat l’accés 
a l’assentament, situat a l’extrem de ponent i 
protegit parcialment per un clos fet de fusta, 
del qual s’han pogut documentar 16 forats 
de pal. D’aquest mateix moment també s’ha 
excavat un espai d’habitatge format per un 
àmbit (A‑5) que presenta una forma rectan‑
gular i que està bastit amb diversos murs molt 
malmesos de pedres lligades amb fang, par‑
cialment desapareguts i que devien disposar 

3. S’han datat carbons localitzats al nivell d’abandonament d’aquest espai: UBAR‑1199: edat radiocarbònica convencio‑
nal 375±30 BP; Cal AD a 1 s (68,3%): 1452‑1516 (51,6%), 1596‑1618 (16,7%); Cal AD a 2 s (95,4%): 1445‑1526 (58,4%), 
1555‑1632 (37%).

4. S’ha efectuat una datació sobre carbons provinents d’un estrat que s’ha associat a una de les filades i que s’ha docu‑
mentat durant l’execució d’un petit sondeig: UBAR‑1200: edat radiocarbònica convencional: 700±30 BP; Cal AD a 
1 s (68,3%): 1270‑1297 (63,6%), 1373‑1377 (4,7%); Cal AD a 2 s (95,4%): 1260‑1311 (76%), 1359‑1387 (19,4%).

5. La natura i la cronologia d’aquesta estructura es confirmen per les diverses ferradures localitzades i per la presència 
de dues pessetes del dictador Franco, dels anys 1944 i 1953.
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d’una coberta feta amb materials peribles. Al 
centre d’aquest àmbit s’ha localitzat un fo‑
gar, de planta més o menys ovalada, format a 
partir d’una cubeta farcida amb pedres, terra 
rubefactada i carbons, que han ofert una da‑
tació molt precisa de primera meitat del se‑
gle vii.6 A banda d’aquest àmbit i en relació 
amb altres construccions, només s’han docu‑
mentat les restes d’un mur molt arrasat que es 
localitza al sud‑est d’aquell, bastit amb blocs 
lligats amb fang i que podria correspondre 
a un altre àmbit pràcticament desaparegut. 
A banda d’aquests espais d’habitatge, també 
s’ha documentat una zona d’emmagatzematge 
(sector 3), on s’han excavat un total de quatre 
sitges –totes de perfil acampanat i fons pla o 
irregular– amb unes mesures genèriques 
d’entre 50 cm i 60 cm de diàmetre de boca 
i entre 80 cm i 90 cm de fondària, a més de 
quatre forats on encabir diversos dolia.7 

El material arqueològic d’aquesta fase està 
integrat, de manera absolutament majoritària, 
per ceràmica representada per olles amb el 
llavi bisellat, triangular, arrodonit i engruixit 
o amb un lleuger encaix per a tapadora, amb 
el perfil en S, el cos carenat o globular i el fons 
pla, amb cuites reductores i òxidoreductores. 
En una proporció substancialment més pe‑
tita, hi trobem bols i cassoles, algunes amb 
nanses de mamelló, unes formes a les quals 
cal afegir i destacar la presència de grans con‑
tenidors tipus dolium i d’alguns fragments 
informes d’àmfora i de terra sigil·lada.8 Pel 
que fa a la decoració de la ceràmica comuna, 
si bé és força escassa, presenta variacions: al 
voltant de les peces hi ha dues o més línies 
incises horitzontals paral·leles i alguns frag‑
ments amb una decoració d’estries sobre el 
coll i l’espatlla de la peça. En relació amb els 

paral·lels, es poden esmentar els contextos ce‑
ràmics d’entre els segles v i vii documentats 
als jaciments veïns de Vilauba (Castanyer i 
Tremoleda, 1999, p. 261‑276), la carretera i el 
nucli de Sant Martí d’Empúries (Llinàs, 1997; 
Aquilué [dir.], 1999, p. 389‑422) o la Ciutade‑
lla de Roses (Puig, 1998), uns repertoris en 
què la ceràmica comuna apareix juntament, 
encara, amb produccions importades (TSAD, 
DSP, àmfora). A banda de la ceràmica, també 
cal destacar la troballa d’algunes vores i de 
diversos fragments informes de vidre de color 
groc, concretament escudelles de la forma Foy 
21, ben datades entre els segles vi i vii (Coll, 
2011). Les restes de fauna corresponen majori‑
tàriament a ovicaprins, tot i que també es do‑
cumenten bòvids, suids, gallinàcies i èquids. 
Finalment, cal destacar la troballa d’alguns 
fragments de molins manuals rotatoris de ba‑
salt, d’un pondus decorat amb creus i cercles i 
d’un ganivet, entre el material de ferro.

Fase II (segles vii-viii)

Les estructures d’aquesta fase se situen en part 
sobre l’assentament anterior, al qual amortit‑
zen, de manera que formen un nou establiment 
tancat parcialment per l’oest i pel sud mitjan‑
çant un mur perimetral de pedres lligades amb 
fang. D’aquest clos n’hem localitzat un tram 
de 7 m de llargada que se situa sobre l’extrem 
occidental del jaciment i que gairebé ressegueix 
l’espai que ocupava la tanca de fusta de l’assen‑
tament anterior. La resta del traçat que tancaria 
l’assentament pel sud devia desaparèixer quan 
es va realitzar el gran retall de l’època baixme‑
dieval o moderna, de manera que tan sols el 
podem restituir aproximativament.

6. Beta‑320789: edat radiocarbònica convencional 1420±30 BP; Cal AD 600‑660 (2 s, 95 %); Cal AD 610‑650 (1 s, 68 %).
7. S’ha datat un fragment de fauna procedent d’un dels nivells que amortitza una de les sitges (E‑7): Beta‑289562: edat 

radiocarbònica convencional 1550±40 BP; Cal AD 420‑600 (2 s, 95 %); Cal AD 430‑560 (1 s, 68 %). 
8. Prop dels forats de pal de l’accés, i per sota del mur de pedra de la fase posterior, es va localitzar un fragment de sigil‑

lada lucente, una importació gàl·lica que, si bé no massa abundant, es localitza al nord‑est de Catalunya especialment 
durant el segle iv i fins a mitjan segle v, quan comença a ser desplaçada per les produccions sudgàl·liques estampades 
(Aicart, Llinàs, Sagrera, 1991). 
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A l’interior de l’espai definit per aquest mur 
perimetral es localitza un edifici central que 
correspon a l’espai d’habitatge d’aquesta fase, 
de planta rectangular –11 m de llargada per 
2,5 m d’amplada–, el qual està dividit en dos 
àmbits successius (A‑1 i A‑3) comunicats entre 
ells. Aquests àmbits estan construïts a partir 
de diversos murs bastits amb blocs, poc tre‑
ballats per les cares vistes i lligats amb fang, 
que devien formar un sòcol sobre el qual es 
devien aixecar les parets fetes amb terra, men‑
tre que les cobertes devien ser de materials 
peribles, fonamentalment brancatge i fang. 
En l’àmbit 1 (figura 2), que ocupa una posició 
central en l’edifici, s’ha documentat una llar 
de foc de forma més o menys circular d’uns 
60 cm de diàmetre, construïda a partir d’una 
cubeta excavada al terreny natural i en nivells 
previs, que té un seguit de pedres a l’interior 
i nombroses restes de cendres i carbons.9 L’es‑
tudi antracològic del contingut mostra un ús 
majoritari de roure i boix com a combustible, 

així com una presència més minoritària de faig 
i prunàcies. A tocar d’aquesta estructura, s’han 
localitzat dos forats amb diverses pedres planes 
a l’interior que, possiblement, devien ajudar a 
falcar els pals que sostenien la coberta o alguna 
altra estructura, com ara un altell. Estructural‑
ment, aquest edifici es devia sostenir gràcies a 
la construcció d’una mena de talús, a la part 
externa meridional, fet amb grans blocs lligats 
amb fang destinats a subjectar la terrassa arti‑
ficial sobre la qual es van bastir les edificacions 
d’aquesta fase, de manera que alhora serveixen 
de base al mur que delimita pel sud els àmbits 
descrits.

Immediatament i a l’oest de l’edifici prin‑
cipal s’ha excavat un altre àmbit (A‑4), en 
aquest cas més petit que els anteriors, de 
2 × 2 m. Està format per dos murs de pedres 
poc treballades per les cares vistes i lligades 
amb fang, que formen un sòcol sobre el qual 
es devien aixecar les parets de terra i la cober‑
ta perible. La presència aquí d’algunes vores 

Figura	2. Àmbit 1 (segles VII-VIII).

9. S’han datat carbons que provenen d’aquest fogar: Beta‑277762: edat radiocarbònica convencional 1280±40 BP; 
Cal AD 660‑810 (2 s, 95%); Cal AD 670‑770 (1 s, 68%). 



Folch Iglesias, C.; [et al.] • L’Aubert: una explotació agropecuària de l’alta edat mitjana a la Vall d’en Bas   320

de grans tenalles tipus dolium indica que, pro‑
bablement, es devia usar com a magatzem. No 
obstant això, la zona principal d’emmagatze‑
matge coincidiria amb la que es va detectar en 
la fase anterior, que tindria continuïtat amb 
l’excavació i l’ús de noves sitges, 12 en total. 
Es tracta de dipòsits (figura 3) molt similars 
morfològicament als de la fase anterior –totes 
de perfil acampanat i fons pla o irregular–, 
amb unes mesures genèriques d’entre 50 cm 
i 60 cm de diàmetre de boca i entre 80 cm i 
90 cm de fondària. 

Com és habitual, les restes ceràmiques 
constitueixen el material exhumat majorita‑
ri, amb un repertori formal més simple que el 

de la fase anterior, integrat per olles de cuita 
reductora i òxidoreductora, principalment. 
Amb el perfil en S, carenat o globular, aques‑
tes olles presenten el fons pla i poden tenir el 
llavi bisellat o arrodonit, tot i que hi ha algun 
cas bífid o amb un lleuger encaix per a ta‑
padora. En paral·lel, continuen apareixent de 
manera puntual restes de grans contenidors 
similars als dolia, tot i que aquí són més petits 
que els de la fase anterior. Pel que fa a la de‑
coració, es limita a la presència de dues o més 
línies incises horitzontals paral·leles al voltant 
de les peces, si bé cal destacar la localització 
d’alguns fragments ceràmics informes pin‑
tats amb bandes negres d’òxid de manganès 

Figura	3. Sitja 11 (segles VII-VIII) (1).
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aplicades sobre la superfície.10 Alguns casos 
propers de jaciments amb contextos ceràmics 
similars i cronologies situades entre els segles 
vii i viii són el Castellum Fractum de Sant Ju‑
lià de Ramis (Burch [et al.], 2006), la fortifica‑
ció de Puig Rom a Roses (Nolla i Casas, 1997) 
o el Serradar de Sant Pere Pescador (Fuertes 
i Montalbán, 2007). 

En relació amb altres tipus de materials, 
també s’han localitzat alguns fragments de 
vidre, com ara un peu de color blau de la for‑
ma Foy 27, que hem recuperat en un context 
de formació posterior. Igualment, les restes de 
fauna són nombroses i en aquesta fase hi ha 
representats ovicaprins, bòvids, suids, cèrvids 
i èquids. També cal afegir alguns fragments de 
molins manuals rotatoris de basalt, un braçalet 
de bronze i, entre el material de ferro, diversos 
ganivets. 

Fase III (segles ix-x)

Al sud i el sud‑oest de l’assentament de la fase 
anterior (sector 2) es documenta la creació d’un 
altre establiment format per tot un conjunt 
d’estructures, excavades en bona mesura en els 
nivells previs. Un primer fons de cabana (C‑1) 
s’identifica a partir d’un gran retall de forma 
més o menys ovalada de 6,10 m de llargada, 
tot i que l’amplada no es pot avaluar perquè es 
va destruir parcialment quan es va eixamplar 
el prat inferior en un moment posterior al seu 
abandonament, fet que n’ha malmès ben bé la 
meitat meridional. En aquest espai cal destacar 
la troballa de nombrosos fragments de torchis, 
és a dir, aplicacions de terra crua sobre enra‑
mades vegetals que deixen unes empremtes 
característiques i que s’utilitzen tant per co‑

brir com per construir envans interiors dels 
habitatges (Azkarate i Quirós, 2001; Azkarate 
i Solaun, 2012).

Un segon fons de cabana (C‑2), que corres‑
pon, de ben segur, a l’espai principal de l’habi‑
tatge durant aquesta fase, està a l’oest del C‑1 i 
es presenta com un gran retall de forma més o 
menys ovalada de 10 m de llargada. També va 
quedar afectat a la part meridional per l’am‑
pliació del prat inferior. A prop del tancament 
oriental hi ha les restes d’un mur de pedres 
lligades amb fang, que se situa a l’exterior i que 
es pot interpretar com un sòcol que devia su‑
portar un alçat de terra i una coberta perible. 
Com que només s’ha conservat en aquest punt, 
no podem precisar si aquesta construcció de‑
limitava tot el retall del fons de la cabana o si 
es tracta d’un suport en aquest indret precís. 
A l’interior de la cabana s’han localitzat cinc 
forats de pal, quatre dels quals estan alineats a 
la part central, que devien servir per fixar els 
pals que sostenien la coberta. Quatre encaixos 
més de poca profunditat, de forma circular o 
semicircular que ressegueixen el perímetre in‑
terior de la cabana corresponen, possiblement, 
a les empremtes deixades per mobiliari de fus‑
ta.11 Localitzat a prop de l’extrem oriental de la 
cabana, en un darrer forat excavat al sòl, s’hi 
havia dipositat una olla gairebé completa que 
contenia les restes d’un petit gallinaci, sobre 
les quals s’ha practicat una datació radiocar‑
bònica.12 El fogar de la cabana estava al sector 
est de l’espai i es mostrava com una taca d’ar‑
gila aproximadament circular i intensament 
rubefactada, que fa més o menys 1 m de dià‑
metre. No gaire lluny, s’han pogut documen‑
tar les restes d’una solera rubefactada, potser 
corresponent a un forn, tot i que el mal estat 
de l’estructura, molt afectada pel tall del prat, 

10. En altres jaciments de Catalunya d’aquesta mateixa cronologia (segles vii‑viii) també s’han localitzat alguns frag‑
ments de ceràmica pintada amb negre o amb ocre (Roig, 2007, p. 564; Roig, 2011b, p. 211). Tot i que no és gaire 
habitual la seva presència en l’entorn de la futura Catalunya Vella, es tracta d’un material força comú en contextos 
andalusins d’entre els segles viii i ix (Gutiérrez, 2011; Casal [et al.], 2005).

11. S’ha pogut excavar un cas de fons de cabana amb aquests encaixos interiors, en aquest cas de l’època visigoda, a la 
població de Castellar del Vallès, al jaciment de la Plaça Major (Roig, 2009).

12. Beta‑289563: edat radiocarbònica convencional 1130±40 BP; Cal AD 780‑1000 (2 s, 95%); Cal AD 880‑980 (1 s, 68%).
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no permet fer‑ne més precisions. Finalment, 
al sector meridional d’aquesta cabana es do‑
cumenten dues sitges molt afectades pel tall 
ulterior que es va produir en tot aquest sector 
i que les va escapçar en bona part. Amb una 
fondària conservada d’entre 45 cm i 50 cm, sa‑
bem que presentaven un perfil globular i que el 
seu diàmetre màxim era d’entre 80 cm i 90 cm. 

En aquesta mateixa fase, alguns indicis 
apunten vers la possible existència d’un tercer 
fons de cabana (C‑3), que se situaria a llevant 
de C‑1 i que pràcticament hauria desaparegut 
a causa del tantes vegades esmentat rebaix 
que es va produir a la banda sud del jaciment. 
Aquí, bàsicament, s’han documentat un tram 
de mur de pedres lligades amb fang i les restes 
molt malmeses d’un possible fogar que es pot 
localitzar sobre l’extrem occidental d’aquest 
possible fons de cabana.13 

Al nord‑oest d’aquest grup de cabanes i a 
tocar de l’accés als assentaments de les fases 
anteriors es localitzen les restes d’un mur de 
planta curvilínia d’interpretació difícil, bastit 
amb pedres de grans dimensions lligades amb 
fang que podria formar part d’un àmbit o tan‑
cat (A‑6), tot i que també es podria tractar d’un 
marge destinat a contenir les terres del vessant 
per protegir de l’erosió l’accés a l’establiment. 
En qualsevol cas, aquest mur estava molt afec‑
tat a la meitat nord pel retall del camí que hem 
esmentat més amunt, convertit posteriorment 
en escorrentia d’aigües. 

Finalment, més enllà de les dues excavades 
a l’interior del C‑2, cal situar en aquesta fase 
la construcció i l’ús de diverses sitges, un total 
de sis, que es localitzen al mateix sector que 
les que pertanyen a les fases 1 i 2. S’adverteix, 
però, un canvi en la tipologia dels dipòsits, ara 
de perfil globular i fons còncau o irregular, 
amb unes mesures genèriques d’entre 50 cm i 
60 cm de diàmetre de boca i entre 1 m i 1,20 m 
de fondària.

Pel que fa al registre ceràmic, destaquen les 
olles amb el llavi arrodonit (figura 4), alguns 
exemples engruixits, amb el perfil en S o glo‑
bular i el fons pla, en cuita reductora i òxidore‑
ductora, unes peces que, en general, presenten 

parets més gruixudes que les dels contextos 
anteriors. Cal destacar l’aparició d’una olla i 
d’algunes sitres espatulades, acompanyades per 
alguns fragments ben cuits, reduïts a l’interior 
i oxidats a l’exterior, i d’altres tipus sandvitx. 
Pel que fa a la decoració, sembla que aquesta es 
limita a algun cas amb presència de dues o més 
línies incises horitzontals paral·leles o en forma 
de dents de serra que se situen al voltant de 
les peces. Aquestes ceràmiques presenten sem‑
blances amb contextos prou coneguts d’entre 
els segles ix i x documentats, per exemple, als 
jaciments gironins i empordanesos de Perala‑

Figura	4. Olla de ceràmica (segle X).

13. S’han datat carbons que provenen d’aquest foc: Beta‑236250: edat radiocarbònica convencional 1170±60 BP; 
Cal AD 690‑1000 (2 s, 95%); Cal AD 780‑900/920‑960 (1 s, 68%).
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da (Llinàs [et al.], 1999, p. 120‑122), d’Ullastret 
(Codina [et al.], 2006), de la ciutat de Girona 
(Nolla [et al.], 2008, p. 207‑224) i de Sant Martí 
d’Empúries (Aquilué [dir.], 1999, p. 433‑441). 

Finalment, entre la fauna recuperada des‑
taquen de nou els ovicaprins, els bòvids i els 
suids. S’han recuperat també un fragment de 
molí manual rotatori de granit i un ganivet de 
ferro (figura 5). També destaca la presència 
de dues monedes en un dels nivells de circu‑
lació exteriors relacionats amb la cabana C‑2: 
es tracta d’una peça de l’època imperial molt 
desgastada i d’un òbol d’argent (figura 6) que 
es pot atribuir al segle x (Sanahuja, 2006; Cru‑
safont, 2008). 

  El cas de l’Aubert en el marc del 
poblament de l’alta edat mitjana 
al	nord‑est	de	Catalunya

Atès que predominen en el seu context histò‑
ric, l’estudi dels assentaments rurals dedicats 
a la producció és, a dia d’avui, un dels camps 
més rellevants de la recerca sobre l’alta edat 
mitjana. Fins fa relativament poc temps im‑
perava una gran desconeixença pel que fa a 
la caracterització física, econòmica i social 
d’aquests establiments, una problemàtica que 
feliçment ha aconseguit progressos notables 
durant els darrers anys. I això malgrat la di‑
ficultat que implica excavar uns assentaments 
formats per estructures febles i construïts en 
bona part amb materials peribles, en què ha 
calgut afinar la metodologia d’excavació, jun‑

tament amb el recurs continu de les datacions 
absolutes, per tal de precisar les cronologies, 
així com la realització d’analítiques arqueomè‑
triques i bioarqueològiques per aprofundir‑ne 
el coneixement (Vigil‑Escalera, 2007; Quirós 
[ed.], 2009 i 2012; Morín, López i Martínez 
[ed.], 2010; Peytremann, 2012; Folch, Gibert i 
Martí, 2015; Roig, 2009). 

El projecte d’excavació arqueològica del ja‑
ciment de l’Aubert ha volgut fer la seva pròpia 
aportació en aquest nou escenari, en tant que 
les diverses campanyes realitzades han permès 
documentar un assentament rural dedicat a 
la producció agropecuària i que presenta tres 
fases d’ocupació entre les èpoques visigoda i 
comtal. Les dues primeres fases cal situar‑les 
entre els segles vi i viii, quan es documenten 
dos petits assentaments successius que inclo‑
uen diversos espais d’habitatge i un camp de 
sitges associat que funciona, segons sembla, de 
manera continuada. 

La fundació de l’Aubert se situa en el marc 
dels canvis que afecten de ple les característi‑
ques del poblament rural de l’època baixim‑
perial i en relació amb l’abandonament de les 
villae romanes, que en l’àmbit geogràfic del 
nord‑est de Catalunya sembla que es va pro‑
duir entre mitjan segle v i, com a molt tard, 
principis del segle vi (Canal [et al.], 2007; 
Folch, Gibert i Martí, 2015). A partir d’aquí, 
els nous tipus d’explotacions rurals presenten 
uns assentaments de formes ben diferents a les 
precedents i unes dimensions en general més 
reduïdes, que correspondrien a les villae, loca, 
villulae, domus i casae que esmenta la poca 
documentació de l’època visigoda. Tant si es 
localitzen a tocar dels antics edificis romans 
com si ocupen emplaçaments nous, ara, ha‑

Figura	5. Ganivet de ferro (segles IX-X).

Figura	6. Moneda de plata (segle X) (1).
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bitualment, són assentaments de factura més 
senzilla, bastits amb estructures peribles o amb 
murs de pedres lligades amb fang, que poden 
tenir necròpolis associades i tot un seguit d’es‑
tructures destinades a la producció agropecu‑
ària. 

Els avenços assolits fins ara pel que fa al 
reconeixement arqueològic d’aquest nou mo‑
del de poblament permeten copsar una certa 
heterogeneïtat i una àmplia diversitat de ca‑
sos que dificulta l’anàlisi o l’establiment de 
categories analítiques. Per la nostra part, hem 
avançat propostes pel tal de caracteritzar les 
transformacions que progressivament asso‑
leixen aquests nous establiments, considerant 
que són els preàmbuls del sistema dominical 
d’explotació del territori, una problemàtica 
que sembla que reflecteix el cas específic de 
l’Aubert (Folch, Gibert i Martí, 2015). Així, de 
manera genèrica i des d’un principi, pensem 
que cal distingir entre uns assentaments que 
presenten un nombre més gran d’estructures, 
entre les quals hi ha els sitjars extensos i els 
espais destinats al premsatge –torcularia–, on 
s’acostuma a detectar la presència de premses 
de biga, i uns establiments més petits i menys 
complexos pel que fa a les estructures detecta‑
des, com seria el nostre cas.

Associats, previsiblement, al que les fonts 
coetànies anomenen villae, loca o potser també 
domus, els primers casos no presenten indicis 
que hagin estat la residència de la classe propi‑
etària, contràriament al que succeïa a l’època 
precedent, quan les villae baiximperials con‑
tenien elements que hom podia vincular a la 
presència de la família del dominus, com ara 
estances amb mosaics, balnea o mausoleus. 
Els habitants d’aquests nous establiments eren, 
per tant, pagesos que residien i treballaven a la 
mateixa explotació, unes comunitats reduïdes 
que poden presentar, no obstant això, dife‑
rències socials internes ben palpables, atesa la 

presència de població esclava en diversos casos 
que es concentren a les comarques catalanes 
del litoral i el prelitoral, com s’ha proposat re‑
centment (Roig i Coll, 2011a). Pel que fa a les 
comarques gironines, un bon exemple excavat 
d’establiment principal seria el jaciment de Vi‑
lauba, en què, a tocar de l’antiga vil·la romana 
amortitzada al segle v, es construeix un altre 
assentament format per un edifici dividit en 
diversos àmbits, una cabana i una premsa de 
dimensions considerables, que els seus analis‑
tes daten durant els segles vi i vii (Castanyer 
[et al.], 2015).

Contemporanis d’aquests assentaments 
més complexos, l’arqueologia també detecta 
l’existència d’establiments de dimensions més 
modestes i una estructura més simple, fona‑
mentalment una o dues cases o cabanes i un 
grup reduït de sitges que hi està associat. Si 
probablement s’identifiquen amb el que els 
textos anomenen villula, casa o d’altra ma‑
nera, aquests casos bé podrien correspondre 
a tinences situades a l’interior dels límits de 
les explotacions principals, tipus villa. Així ens 
ho fan creure alguns factors com la simplicitat 
relativa o l’absència d’estructures de premsat‑
ge d’entitat que deixin empremta en el registre 
arqueològic. Un bon exemple d’aquestes ex‑
plotacions més simples són les fases 1 i 2 de 
l’Aubert durant els segles vi i viii, que oferei‑
xen una seqüència d’habitatges, aparentment 
unifamiliars, associats a unes poques sitges i a 
una producció ramadera considerable.14

A banda de l’absència de producció vinícola, 
però, a l’Aubert també trobem a faltar l’àrea 
de necròpolis de l’establiment, tot i que l’hem 
cercada. Sovint definides per la historiografia 
com a necròpolis aïllades, en relació amb el 
fet que no s’associen a cap espai d’habitatge 
ni a cap edifici cultual, els conjunts de tombes 
aparentment descontextualitzades són un altre 
testimoni habitual del poblament altmedieval 

14. Sorprenentment, en l’àmbit de Catalunya, i pel que fa al principi de l’edat mitjana, els casos ben coneguts arque‑
ològicament d’explotacions complexes són més nombrosos que no pas els que mostren el tipus d’establiment més 
senzill. Més enllà de l’Aubert, també ens ofereix un altre cas d’explotació simple el jaciment del Pla del Serrador, a 
les Franqueses del Vallès, on un fons de cabana s’associa a un petit camp de sitges (Muñoz, 2007).
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des d’un principi. En el nostre àmbit d’estudi 
es coneixen pocs exemples excavats en exten‑
sió i no es disposa de gaire datacions radio‑
carbòniques, unes carències que han provocat 
una certa confusió que actualment va camí 
de resoldre’s. Així, durant gran part de l’alta 
edat mitjana, els assentaments rurals devien 
disposar de necròpolis pròpies, moltes vega‑
des situades a pocs metres dels espais de resi‑
dència, com succeeix al jaciment del Serradar 
(Sant Pere Pescador), tot i que en altres casos 
cal creure que diversos establiments compar‑
tien un mateix cementiri, com correspondria 
a l’exemple extens de les Goges (Sant Julià de 
Ramis) (Fuertes i Montalbán, 2007; Agustí i 
Mataró, 1999). Pròpies o compartides per di‑
versos col·lectius, aquestes necròpolis conviu‑
ran durant segles amb els cementiris associats 
als edificis de culte, que progressivament s’im‑
plementen i que respondrien a diverses iniciati‑
ves de les elits regionals o locals. Les datacions 
radiocarbòniques conegudes ens presenten un 
marge cronològic molt ampli per aquest fet, 
que cal situar entre els segles vi i x, atès que 
fins al segle xi no totes les comunitats rurals es 
devien enterrar al voltant de les esglésies (Folch 
i Gibert, 2016).

Així mateix, caldria contextualitzar el des‑
envolupament d’aquestes primeres fases de 
l’Aubert en el marc polític del nord‑est català, 
on les civitates de Gerunda i Emporiae esdeve‑
nen seus episcopals des de dates primerenques 
(Amich, 2006), i en època visigoda es consti‑
tueixen en centres dels territoria respectius, de 
manera que engloben altres circumscripcions 
més petites que disposen de centres de segon 
ordre al capdavant (Folch, 2012, p. 73‑76). Tan‑
mateix, altres nuclis com Peralada o Besalú 
semblen que es constitueixen també en aquell 
moment en centres dels seus districtes, si bé 
en aquests casos les informacions són més pre‑

càries. No obstant això, ambdós llocs consten 
precoçment a la documentació de l’època ca‑
rolíngia com a centres territorials, en relació 
amb el territorium Petralatense i el territorium 
Bisuldunense –documentats per primer cop als 
anys 835 i 817, respectivament (Sobrequés, Ri‑
era i Rovira, 2003, doc. 7 i 15). Cada cop més 
perceptibles, recentment també s’identifiquen 
restes arqueològiques de l’època visigoda en 
aquests llocs, de poca entitat a Peralada i més 
extenses a Besalú. Aquestes evidències perme‑
ten defensar una certa vitalitat d’aquests nuclis 
com a centres territorials durant els primers 
segles medievals (Joly, 2010; Sagrera, 2006a i 
2006b). Finalment, devia ser amb la conquesta 
franca quan aquí s’acaba imposant la noció de 
comitatus sobre la del vell territorium, com en 
el cas del comitatus Bisuldunense, documentat 
per primer cop l’any 871 (Abadal, 1926‑1952, 
p. 176‑178).En aquell període, però, també des‑
taca el paper organitzatiu que fins aquí haurien 
jugat les valls com a circumscripcions inter‑
mèdies i com a referents geogràfics, que estan 
ben presents a la documentació primerenca.15 

Al seu torn, aquell model més complex de 
poblament i d’explotació rural de l’època vi‑
sigoda es devia modificar sensiblement en un 
moment difícil de precisar, probablement més 
com a resposta a un procés de llarg recorre‑
gut que no pas a l’efecte d’un fet puntual, de 
manera que es tendeix a la generalització dels 
establiments més simples o unifamiliars. En 
qualsevol cas, cal situar aquesta ruptura entre 
les transformacions socials i econòmiques que 
deriven dels canvis polítics viscuts durant el se‑
gle viii, quan aquí es van succeir les conquestes 
islàmica i carolíngia (Folch, 2012, p. 89‑131). De 
fet, i d’acord amb la historiografia, devia ser a 
l’època carolíngia quan es devia instaurar el 
règim dominical, tot i que l’aplicació del bino‑
mi que distingeix reserves i tinences es con‑

15. A la Garrotxa, es documenten, més enllà del valle Basso (Vall d’en Bas), el valle Miliarias (Mieres), el valle Sancta 
Pace (Santa Pau), el valle Biania (Vall de Bianya), el valle Albet o de Beget, el valle Agogia (Vall d’Aguja) i el vallem 
Bichilibim, a prop de l’anterior (Sobrequés, Riera i Rovira, 2003, doc. 88 [894], 68 [889], 453 [979], 330 [959] i 375 
[966]; Abadal, 1926‑1952, p. 176‑178).
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sidera molt restringida i limitada només als 
grans dominis. En qualsevol cas, és a partir 
del segle ix que, gràcies a la documentació, es 
constata que les vil·les i els vilars són les enti‑
tats que caracteritzen el poblament rural dels 
nous comtats francs, uns establiments que són 
omnipresents a les primeres referències besalu‑
enques i, de retruc, també a les de la Vall d’en 
Bas, on no es comencem a trobar amb certa 
profusió fins als darrers anys d’aquell segle 
(Folch i Gibert, 2009). 

Si bé és evident que conjuminar fonts tex‑
tuals i arqueològiques planteja limitacions i 
problemes, la documentació primerenca si 
més no reporta les demarcacions on se situen 
propietats i persones, adscrites d’una manera 
o altra a la classe dominant, com succeeix a 
la Vall d’en Bas. Així, l’any 871, un precepte 
del rei Carles el Calb confirmava a l’abat Ri‑
cimir de Sant Aniol d’Aguja i de Sant Llorenç 
del Mont les seves possessions, entre les quals 
hi havia el lloc d’Olot que se situa a Bas, amb 
l’antiga església dedicada a Santa Maria (Aba‑
dal, 1926‑1952, p. 176‑178). Poc després, l’any 
898 era el rei Carles el Simple qui concedia a 
un particular de nom Teodosi la vil·la de Sant 
Esteve de la Vall d’en Bas (villam quae dicitur 
Sancti Stephani) i la vall de Joanetes, amb les 
diverses vil·les i vilars, entre altres possessions 
fiscals que hom enumera als comtats de Be‑
salú, Rosselló i Narbona (Abadal, 1926‑1952, 
p. 368‑370). Aquesta concessió a un probable 
aristòcrata septimà afecta aproximadament 
la meitat meridional de la Vall d’en Bas, atès 
que se situa entre els confins dels comtats de 
Girona i Osona i el castell i la vall del Gurn 
(castrum Gorni), que quedaria exclosa.16 En 
global, per tant, la Vall d’en Bas tenia diverses 
vil·les en aquell moment, com Sant Esteve, Joa‑

netes, les Preses i Balbs, a més dels llocs d’Olot 
i la Pinya o diversos vilars, documentats més 
d’hora que tard.17 

Aquí també es constata que els vilars (villa‑
res) podien pertànyer a personatges de prestigi, 
tot i que en aquests establiments habitualment 
només hi devia residir població pagesa. Tot i 
que no es documenta explícitament, l’Aubert 
mateix podria ser el nucli d’un d’aquests vilars, 
potser vinculat a un personatge concret, ate‑
sa l’onomàstica franca que delata el topònim 
(Adalbertus>Albert>Aubert; Bolòs i Moran, 
1994, p. 78‑79). 

En qualsevol cas, la fase 3 de l’Aubert (se‑
gles ix‑x) bé que reporta una explotació dels 
primers temps carolingis, amb un assentament 
format per diverses cabanes i un camp de sit‑
ges. Com a paral·lel, en el nostre àmbit d’estudi 
també cal esmentar el jaciment de la casa de la 
reina Sibil·la, localitzat uns centenars de metres 
al nord del nucli urbà de la vila de Fortià i on 
s’ha excavat un petit assentament rural format 
per un fons de cabana de planta ovalada i 16 
sitges que daten entre els segles ix i x a partir 
del material ceràmic localitzat (Rosillo, 2012; 
Rosillo i García, 2016).

De fet, la primera menció que trobem d’un 
vilar a la Vall d’en Bas es remunta a l’any 894, 
quan en relació amb el lloc de Sant Esteve 
s’esmenta el villare Terrucio, un topònim que 
avui preserva el mas Terrús, situat a poc més de 
mig quilòmetre al nord de l’Aubert (Sobrequés, 
Riera i Rovira, 2003, doc. 88). Aquí, la senyo‑
ra Iquiló va vendre al seu fill Sendred l’alou 
hereditari d’aquest vilar amb el consentiment 
d’Isimbard, que podria ser el seu espòs. El vilar 
tenia un ampli domini, comprès entre els límits 
del comtat de Girona, les fonts del riu Fluvià, 
la parròquia osonenca de Sant Andreu de la 

16. “et in valle Basse villam quae dicitur Sancti Stephani cum valle Ionathes, cum villis et villaribus quae ibidem sunt (...) 
et affrontat ipsa vallis de parte orientis in serra quae dividit inter Girundense et Bisuldunense, de meridie affrontat 
in fines de comitatu Ausonensi usque ad collum Jonathes, de parte circi in castrum Gorni, de itsis vero partibus sicut 
aqua vergit et pergit usque ad Villarem Veterem, pergitque per Arenas usque ad Pausata Tepidi et pergit usque ad Pa‑
ratella et inde vadit ad monte Meridiano et usque ad serram Elceriolas et usque ad fines Pinetae” (Abadal, 1926‑1952, 
p. 368‑370).

17. És el cas de la vil·la de les Preses, que integrava els vilars Corbo i Novo entre altres llocs de poblament (Sobrequés, 
Riera, Rovira, 2003, docs. 200 [926] i 342 [961]).
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Vola (parrochia Nativale) i la serra. Tot i que 
són un xic imprecisos, aquests límits afecten 
tot el sector meridional de la vall i, per tant, 
també incorporen l’establiment de l’Aubert, 
entre altres dependències o explotacions sub‑
sidiàries que s’intueixen a la descripció.18 Atesa 
la seva antiguitat i el fet que és l’únic jaciment 
de l’època carolíngia que es coneix a la capça‑
lera del Fluvià, considerem molt probable que 
el jaciment de l’Aubert correspongui a una casa 
d’aquell vilar Terrús, una circumstància que 
potser cal relacionar amb la presència de mo‑
neda d’argent d’aquella època. 

L’Aubert representa, per tant, un cas que ens 
permet integrar la dimensió arqueològica d’un 
lloc d’hàbitat pagès en el seu marc referencial, 
si més no durant el període carolingi, quan els 
vilars comprenien diverses explotacions i eren 
sotmesos al terme jurisdiccional de les vil·les. 
No obstant això, els textos referits dels anys 
894 i 898 no deixen de plantejar contradic‑
cions, atès que en tots dos casos s’atorgava la 
plena propietat o alou d’uns espais que se sola‑
pen. Molt probablement, aquí es contraposen 
la propietat eminent de la terra i l’assignació 
fiscal de certs recursos, com els que en aquell 
moment podia argumentar una vil·la dotada 
d’església. En mans de diferents senyors, però, 
val a dir que la propietat del vilar Terrús deriva 
als arxius de la casa vescomtal de Cabrera, així 
com la de Sant Esteve s’assigna al monestir de 
Sant Pere de Rodes. 

En qualsevol cas, durant els segles ix i x la 
situació es mostra molt dinàmica i s’advertei‑
xen transformacions d’envergadura, amb la 
fundació sistemàtica d’esglésies als assenta‑
ments més importants –villae principalment–, 
algunes de les quals ens han arribat en la forma 
original de temples preromànics. Aquest feno‑

men constitueix clarament un fet diferencial 
respecte dels períodes anteriors, alhora que 
permet caracteritzar aquestes vil·les carolín‑
gies com a centres de poder, relacionades com 
estan amb les aristocràcies o amb les elits lo‑
cals, laiques i eclesiàstiques. Quant a l’àmbit 
arqueològic, hi ha exemples d’antigues villae 
excavades, com les de Montfullà, a Bescanó 
(Nolla [et al.], 2003), o Vilasacra (Moix, 2010) 
que presenten seqüències d’ocupació des de 
l’època romana i visigoda, i mostren l’edifica‑
ció d’esglésies preromàniques durant els segles 
ix i x, acompanyades de les necròpolis de tom‑
bes antropomorfes corresponents.19

Posteriorment, durant els segles xi i xii, a 
molts altres llocs es van construir esglésies, que 
es van convertir en parròquies en el marc genè‑
ric del procés de feudalització. En aquests llocs, 
l’arqueologia documenta noves esglésies de ti‑
pus romànic i diversos espais d’habitatge, que 
en alguns casos corresponen a assentaments 
ben organitzats en carrers o potser envoltats 
d’una muralla, on sembla que es concentri la 
població. Dos exemples d’aquestes noves viles 
excavades en el nostre àmbit d’estudi corres‑
ponen a Santa Creu de Rodes (Mataró, Ollich 
i Puig, 2018) i la Ciutadella de Roses (Puig, 
2012). 

És en aquest moment quan, finalment, es 
comença a testimoniar el concepte del mas 
–mansus–, referit a una petita explotació ru‑
ral molt similar morfològicament als establi‑
ments successius que l’Aubert representa. Com 
en l’exemple excavat de Can Castell a Vidre‑
res (Frigola i Roncero, 2010), habitualment es 
tracta d’edificis bastits amb sòcols de pedra i 
coberts amb materials peribles, de planta qua‑
drada o rectangular, dividits en àmbits que 
presenten funcionalitats diverses, en què a 

18. “Et afrontat ipse alaudes vel ipsos villares de parte orientis in ipsa summa serra qui dividit inter Ierundense vel Bisul‑
dunense, et de meridie afrontat ubi Fluvianus exsurgit, et sic perrexit usque ad ipsa pausada, et de occiduo afrontat 
in ipsa parrochia Nativale vel ubi ipsos campos que traxit Angela et maurus Arnaldus de ermo, et sic perrexit in suma 
serra sicut aqua vergit” (Sobrequés, Riera i Rovira, 2003, doc. 88).

19. Cal esmentar en aquest punt que l’any 1889, durant les obres destinades a suprimir el cementiri que hi havia a tocar 
de l’església parroquial de Sant Esteve d’en Bas, va aparèixer un conjunt de tombes antropomorfes excavades a la 
roca (Vigué, 1990, p. 409).
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tocar es localitzen espais d’emmagatzematge 
amb sitges.

Si comparem ambdós extrems del període, 
no sembla que hagi canviat res durant més de 
500 anys, sinó que és la nova superestructura 
social i econòmica que culmina quan s’aban‑
dona la vella explotació de l’Aubert.

	 	 Conclusions

Un ensenyament principal del cas de l’Aubert és 
que els temps medievals comencen ben d’hora, 
tan ràpidament com s’ensorren les vil·les roma‑
nes. D’altra banda, malgrat la seva monotonia 
aparent, el jaciment de l’Aubert també il·lustra 
abastament l’èxit d’aquesta solució incipient, 
gens improvisada, que detalla les continuïtats 
i les petites transformacions que assoleix una 
explotació rural com aquesta durant la segona 
meitat del primer mil·lenni, quan gairebé no es 
disposa de referents similars. 

Així, quan s’inicia el segle vi, l’Aubert ja ens 
ofereix l’exemple d’un assentament reduït que 
difícilment podria acollir més d’un grup fami‑
liar, ja que està format per alguns àmbits i un 
espai d’emmagatzematge en sitges, un conjunt 
que ben bé perdura fins al segle viii, tot i que 
se’n van renovar les dependències. Més enllà, 
l’establiment carolingi tampoc difereix gaire 
dels seus precedents, malgrat que es desplaces‑
sin les cabanes o es refés el sitjar. Al capdavall, 
sobre el mateix jaciment hi ha tres fases dis‑
tintes, i cal convenir que l’explotació que s’hi 
reprodueix s’assembla molt a la que podria 
oferir un mas de plena edat mitjana, tot i que 
l’Aubert és molt anterior a les primeres notícies 
de masos als textos.

Malauradament, no s’han preservat com‑
pletes les diverses estructures ni tampoc hem 
pogut localitzar la necròpolis d’aquesta peti‑
ta comunitat, fets que dificulten conèixer la 
composició del grup i deixen múltiples qües‑
tions sense resposta. De fet, desconeixem si 
les diverses fases detectades devien implicar 
canvis al grup resident, ni sabem del cert si 
som al davant d’una família extensa o d’una 
simple família nuclear, o si es devia reflectir el 
trànsit entre una fórmula i l’altra. Difícilment 

es pot saber, tampoc si els primers habitants 
de l’Aubert eren d’origen lliure o esclau, unes 
condicions que en aquell moment equiparen 
les fórmules jurídiques del colonat, atès que els 
pagesos s’adscriuen a la terra. Devien poder ser 
lliures, al capdavall, quan els darrers ocupants 
van abandonar l’emplaçament en el decurs del 
segle x.

Si més no, sembla clar que, durant tota la 
seva vigència, l’explotació de l’Aubert devia ser 
una tinença i no una propietat dels seus habi‑
tants, assignada a uns pagesos que d’una ma‑
nera o una altra depenien d’un senyor llunyà. 
Bé que ho prova la documentació de finals del 
segle ix, quan l’establiment és propietat here‑
ditària d’un grup aristocràtic i, possiblement, 
forma part del vilar Terrús.

Casa, villula, villare o mansus són concep‑
tes històrics que progressivament li escauen a 
l’Aubert, tot i que la seva dimensió material 
pràcticament no va canviar durant segles. És 
molt probable que l’èxit radiqui en la seva es‑
pecificitat productiva, dedicada principalment 
a la cria de bestiar, tot i que també s’hi practi‑
qués l’agricultura. Tenint en compte que és la 
porta principal entre els districtes de Besalú 
i d’Osona, les condicions que oferia la capça‑
lera del riu Fluvià devien ser òptimes per a la 
ramaderia extensiva des d’un principi, i tot 
sembla indicar que l’Aubert en va ser l’explo‑
tació precursora. Però 500 anys més tard, les 
circumstàncies devien canviar sensiblement i 
moltes altres explotacions es devien afegir a la 
zona, de manera que es van multiplicar i es 
van diversificar els rèdits dels senyors, quan 
els castells i les esglésies s’erigeixen en centres 
de poder que en aquella època regulaven la 
sostracció d’excedents i els serveis dels page‑
sos, sota la fórmula dels masos d’ascendència 
carolíngia.

Certament, el sistema dominical que es va 
concebre als palaus imperials del nord d’Euro‑
pa mai no es va aplicar de manera sistemàtica 
als districtes perifèrics i, en la seva reduïda di‑
mensió, així es va observar també en aquest 
minúscul extrem de la Marca Hispànica i del 
comtat de Besalú. Malgrat tot, el jaciment de 
l’Aubert prova l’existència de tinences des de 
temps molt reculats, quan es van instal·lar so‑
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lucions perdurables que van aconseguir pal·liar 
la ruïna de l’economia romana. Durant la seva 
vigència, però, també es van produir canvis 
polítics i socials remarcables, aquells que al 
capdavall van provocar l’extinció de l’establi‑
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