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i bé el noms admi-
nistratius i les de-
nominacions d’ori-
gen han canviat al 
llarg del temps, el 

territori que avui es coneix 
com el Vallès Oriental va ser 
el bressol en època romana 
d’una de les primeres DO de 
Catalunya. L’única referència 
textual de què disposem és 
el comentari del naturalista 
Plini el Vell (NH, XIV, 71) cap a 
mitjan segle I dC: “Les vinyes 
laietanes a Hispània són co-
negudes per la seva quantitat, 
però les de Tàrraco i Lauro ho 
són per la seva finor, així com 
les baleàriques són compa-
rades als millors vins itàlics.” 
De la citació es desprèn que el 
territori de la Laietània –els 
actuals Maresme, Barcelonès 
i Baix Llobregat– produïa una 
gran quantitat de vins, però no 
especialment bons, com con-
firmen uns altres autors antics 
romans com Marcial. Però, 
per contra, els vins de les DO 
de Tarraco i Lauro, juntament 
amb els vins de les Balears, 
eren d’una qualitat compara-
ble als millors vins italians –els 
més preuats pels romans.  

Però on era l’antiga Lauro? 
La resposta no és senzilla. 
Lauro és el nom d’un establi-
ment iber que també indicava 
el territori de la seva tribu. 
Aproximadament se’n coneix 
la localització per la dispersió 
de la seva moneda, en la qual 
apareix al revers la llegenda 
LAVRO amb un cavaller que 
porta una palma (figura 1). 

La concentració d’aquesta 
moneda se situa a les valls 
paral·leles dels rius Congost i 
Tenes, amb la riera de Càno-
ves (d’on procedeix el tresor 

més destacat), la vall alta i 
mitjana del Tordera i la vall 
inferior del Mogent. Malgrat 
que hi ha algunes monedes 
trobades en unes altres 

bandes del Vallès i també 
al Maresme, es considerava 
que la capital LAVRO seria 
al lloc de la concentració de 
la moneda. D’acord amb la 
toponímia se sospitava que 
hauria de ser a prop de la 
població de l’actual Llerona, 
però excavacions recents a 
Samalús ho han desmentit. 
L’excavació del jaciment de 
Puig del Castell (Samalús) 
des del 2011 ha proporcionat 
un extens poblat de més de 
quatre hectàrees datat entre 
els segles V-I aC, i que esde-
vé el principal nucli iber del 

Vallès Oriental, i segurament 
identifica l’antiga LAVRO.

Però la identificació direc-
ta de Lauro amb el vi ens ve 
de tot un seguit d’inscripcions 
pintades (tituli picti) que es 
van trobar en àmfores de la 
forma Dressel 2-4 en llocs tan 
distants com Roma, Òstia, 
Cartago i Narbona, i darrera-
ment a Saragossa. En aques-
tes inscripcions, a part el 
topònim LAVRO, hi apareixen 
adjectius com VETVS (vell), 
els anys del vi (numerals) i 
indicadors com ACET(um) 
i AMI(neum). El més inte-
ressant és que les àmfores 

de les inscripcions LAVRO 
presenten unes característi-
ques geològiques similars, i a 

partir de l’anàlisi de les seves 
pastes ceràmiques s’ha sabut 
que eren produïdes al Vallès 
Oriental. 

D’una altra banda, les 
terrisseries de les àmfores de 
Lauro –que coincideixen amb 
pastes ceràmiques amb les 
des les inscripcions pintades– 
es coneixen per intervencions 
arqueològiques fetes al Vallès 
Oriental des dels anys 1970, 
que han reconegut una con-
centració de producció d’àm-
fores Pascual 1 i Dressel 2-4 al 
voltant de Caldes de Montbui 
(l’antiga Aquae Calidae), Santa 
Eulàlia de Ronçana, Llinars i, 
fins i tot, a la desembocadura 
del riu Tordera (vegeu la figu-
ra 3). Tota aquesta producció 
d’àmfores es destinava a 
l’exportació per via marítima 
–segurament des dels princi-
pals ports del Maresme com 
eren Baetulo (Badalona) i Iluro 
(Mataró).

Paral·lelament, les excava-
cions en l’actual territori del 
Vallès Oriental han descobert 
un gran nombre de vil·les ro-
manes amb instal·lacions de 
premsat de vi, piscines de de-
cantació (lacus) i zones d’em-
magatzematge del vi (camps 
de dolia). No totes les vil·les 
productores de vi es localitzen 
al costat de les terrisseries, la 
qual cosa pot suggerir que una 
part de la producció de Lauro 
era per a consum local i no es 
transferia a les àmfores, o que 
encara manquen per trobar 
més terrisseries. D’una altra 
banda, el territori del Vallès 
Oriental documenta cultes 
religiosos vinculats a la pro-
ducció vinària, com la darrera 
troballa a la plaça de l’Esglé-
sia de Granollers d’un cap de 
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Moneda de Lauro amb anvers de cap masculí i revers amb cavaller 
amb palma. (Figura 1).

Inscripció pintada en àmfora 
de Narbona que diu: LAVR(o) 
VET(us), vi vell de Lauro. 
(Figura 2).

La identificació de 
Lauro amb el vi ens 
ve de tot un seguit 
d’inscripcions pin-
tades que es van 
trobar en àmfores
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Bacus, la divinitat associada al 
vi i l’embriaguesa (figura 4). 

Si aquesta és la geografia 
de l’antiga DO Lauro, quines 
són les raons per les quals 
es consideraven uns vins tan 
preuats? Les inscripcions 
pintades a les àmfores tan sols 
ens diuen que la majoria eren 
vins envellits (3 o 4 anys de 
mitjana, reserves); hi ha una 
àmfora amb l’epítet ACETUM, 
per tant, un vi avinagrat; i, 
finalment, tenim una inscrip-
ció on apareix AMI(neum), 
o sigui una varietat de raïm 
blanc. Les fonts textuals són 
encara menys precises, per-
què diuen que el tipus de raïm 

que es plantava a tot Hispania 
era l’anomenat coccolobis (Co-
lumela, III, 2), que es deia que 
era una varietat propera en 
qualitat a la balisca italiana, 
perquè els seus vins no tan 
sols aguantaven el pas del 
temps, sinó que milloraven 
amb els anys. Segons Plini 
(XIV, 4, 29-30), el raïm coccolo-
bis era: “[...] dispers, aguanta 
bé les fortes calors i vents 
solans, el seu vi puja al cap; 
és molt productiva... La seva 
verema és tardana; com més 
dolça resulta la coccolobis, tant 
millor és. Amb tot, el vi de la 
més aspra arriba a una vellesa 
dolça i la dolça agafa aspre-
sa...” Segurament la mateixa 
varietat coccolobis es feia 
servir a les zones costaneres 
(Laietania) com a l’interior 

(Lauro), així doncs les diferèn-
cies entre ambdues produc-
cions s’hauria de lligar més a 
uns altres factors. Avui sabem 
que el clima en època romana 
era igual o fins i tot més càlid 
que actualment, per tant al 
Vallès Oriental hi havia una 
climatologia més fresca que a 
la costa; i, d’una altra banda, 
la concentració de les terris-
series era a peu de muntanya. 
El mateix Plini (NH, XVIII, 77, 
335-336) recorda que a Hispa-
nia s’acostumava a plantar les 
vinyes als vessants nord dels 
turons per beneficiar-se dels 
vents del nord. 

L’èxit de la producció de la 
DO Lauro es confirma a partir 
de les troballes de les seves 
àmfores –ve sigui pels segells, 
inscripcions pintades o pastes 
ceràmiques– en uns quants 
indrets de l’Imperi romà. El 
principal importador dels vins 
de Lauro era la mateixa Roma, 

i se sap a partir dels vaixells 
enfonsats que navegaven per 
la ruta de les Illes (Balears i 
l’estret de Bonifaci, entre Còr-
sega i Sardenya). A més a més 

hi ha una bona representació 
d’àmfores de Lauro al golf del 
Lleó –sobretot a Narbona–, 
Bordeus, el nord de Germània 
i el llevant peninsular. 

Malgrat que el Vallès Ori-
ental va continuar essent 
un territori productor de vi, 
mai no va arribar al prestigi 
dels temps romans. En època 
medieval (segles XI-XII) hi 
ha una extensió del conreu 
de vinya al Vallès amb els 
contractes de complantatio 
entre senyors i pagesos, però 
els vins no tenen gaire fama. 
La producció vinícola era 
encara molt important el 
segle XVIII, i la vinya ocupa-
va més d’un 19% de la terra 
a Granollers (1716), un 36% 
a Cànoves (1713) i un 44% a 
Martorelles (1713). Al Vallès 
Oriental, la producció viníco-
la moderna es concentrava 
als municipis de Vallroma-
nes, Martorelles, Montornès, 
Granollers i Santa Eulàlia 
de Ronçana; segurament les 
mateixes terres que un dia 
van acollir els prestigiosos 
vins de Lauro. 
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Situació de les terrisseries d’àmfores de Lauro amb la localització del jaciment de Puig del Castell (Samalús).
(Figura 3).

Cap de Bacus, divinitat del vi 
que s’ha trobat a la plaça de 
l’Església de Granollers. 
(Figura 4).

El principal impor-
tador dels vins de 
Lauro era la matei-
xa Roma
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