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1. PRESENTACIÓ 
 

Des de ben petita que m’he interessat pel món de la arqueologia, especialment per 

la de l’Antic Egipte i per la de Grècia i Roma, és a dir, per l’arqueologia clàssica. 

Quan veia per la televisió pel·lícules sobre les piràmides i faraons deia a la meva 

mare que de gran volia ser arqueòloga per viatjar a Egipte i picar la roca per tal de 

trobar mòmies o meravelles perdudes en el temps. És clar que ella s’ho prenia en 

broma, com una criaturada més. 

Però el meu interès per l’arqueologia i per la meva història en general va anar 

augmentant a mesura que em feia gran. El meu camp de visió sobre l’arqueologia 

també va ampliar-se, i vaig descobrir noves civilitzacions, com la romana, que em 

va sorprendre i captivar. 

 

També és des de petita (i abans de néixer) que estiuejo a Altafulla, i encara ara 

recordo els passejos per la vora del mar amb els meus pares i germana. 

Recordo que arribavem a les roques de la platja, on hi ha les restes d’unes termes 

romanes, i un cop allà la imaginació de la meva germana i meva volava.  

M’imaginava que el nivell del mar pujava i que l’aigua arribava on estava i podia 

banyar-me, encara que fos hivern. Entravem per les restes de passadís que encara 

es conserven i pensavem que l’aigua ens tocava els peus i de cop es feia estiu. 

Si els meus pares ens havien explicat què eren aquelles ruïnes no ho recordo, però 

tot i així la nostra fantasia ja ho havia imaginat. 

Anys més tard he sabut pels meus pares que ells havien estat a la Vil·la dels Munts, 

abans de néixer la meva germana, farà més de vint anys. Tot i això no recordo que 

ens hi haguessin portat, suposo que perquè no entendriem què eren aquell “conjunt 

de pedres”. 

Tot i el meu interès des de petita per l’arqueologia, no va ser fins fa uns sis o set 

anys que no vaig anar a visitar les ruïnes, i va ser amb uns veïns d’Altafulla.  

No va ser una visita guiada, simplement vam anar seguint l’itinerari marcat.  

Em va agradar molt la visita, i encara hi ha curiositats que ens va explicar la veïna 

que recordo. 

A partir d’aquí em vaig començar a interessar més pel jaciment, que fins aleshores 

per mi havia estat desconegut, fins al punt que vaig decidir fer un treball sobre “els 

Munts”. 
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3. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

Cal considerar que el present treball no va néixer com a treball de recerca. Em van 

proposar de fer un treball voluntari a l’assignatura d’Història del Món Contemporani 

i no vaig dubtar molt en decidir el tema. 

No només pel coneixement que tenia anteriorment sinó perquè volia investigar més 

per l’arqueologia romana en general, i en concret aquest jaciment. És per aquest 

motiu que volia abarcar molts aspectes, com ara el conjunt arqueològic de 

Tarragona en la seva totalitat i complexitat d’estudi. Però sabia que si així ho feia 

acabaria finalment no abarcant-ne cap. 

 

Sempre he vist que l’interès per aquests temes no està present en la majoria de 

joves actuals, i volia intentar apropar-los aquest món tan especial com és per mi la 

història en general. Perquè vulguem o no, és la nostra història, una part de 

nosaltres que no podem obviar ja que molts cops pot servir-nos en el nostre treball 

diari. 

Per tant, volia fer reviure el passat en el nostre present, però la tasca no era pas 

fàcil. 

És cert que un llibre o un conjunt de plànols no ajuda a aquest fi, sinó que torna la 

història encara més impiadosa del que molts pensen. La causa del poc éxit dels 

elements arqueològics o històrics, per tant, rau principalment en els mitjans que 

s’utilitzen per a la seva potenciació o difusió. 

Analitzant la societat actual s’arriba ràpid a la conclusió que l’únic mètode (com a 

mínim el més efectiu) és l’aplicació de les noves tecnologies. A gran escala s’han 

elaborat moltes reconstruccions virtuals (per exemple les piràmides d’Egipte), però 

malgrat això no ha arribat a captivar l’interès. 

A més, cal la potenciació des del punt de vista comercial. Diguéssim que “vendre el 

producte” de la millor forma però sense ornamentar-lo. Ensenyar-lo tal com és però 

intentant atreure el major públic possible. D’aquesta manera s’evitarà l’oblit més o 

menys immediat del nostre passat relativament proper, de la nostra història. 

És important crear una eina per tal de poder oferir una idea més aproximada de 

com era la vida aleshores, o de qualsevol aspecte. 

 

És per això que vaig decidir encarar el meu projecte des de l’arqueologia 

experimental i no només des de l’arqueologia pura i teòrica. És més, també vaig 

voler abraçar el camp de l’antropologia, però molt superficialment, amb les idees 

clau per poder fer una reconstrucció molt hipotètica de la vida a la Vil·la dels Munts. 
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Més endavant vaig decidir de fer una maqueta, per contrastar ambdós mètodes tan 

preciats arqueològicament, i realment queda demostrat que els dos són 

complementaris entre si i indispensables, junt amb la imatge i els plànols, als quals 

he intentat també donar un paper important en el present treball. 

 

A part, he volgut incloure un aspecte més històric en la part de treball més teòric. 

Aquest ha estat el desenvolupament de la romanització i de la urbanització, així 

com les dates de la implantació definitiva del model romà. 

A la Vil·la Romana dels Munts es veu clarament que aquest model no es va 

implantar fins segles més tard de l’arribada dels romans a la península (218 aC), el 

segle I dC. Això pot voler dir que el poblat iber va perdurar a la zona de l’ager 

tarraconensis, i es pot suposar que va durar encara més a l’ager de la província (és 

a dir, a la zona més enllà de la capital) per ser més difícil de controlar i romanitzar. 

Tot i que el treball només es basa en aquest jaciment i fa petites pinzellades del 

món romà en la contextualització, pot donar una idea aproximada del model 

d’implantació romà, en extensió, a la Península, o si més no al litoral català, per 

posseir el mateix substrat tot i les diferències regionals. 

 

Per tant, el present treball intenta demostrar la importància i el gran paper que 

juguen les noves tecnologies en camps que poden semblar tan teòrics com la 

història, mitjançant la reconstrucció virtual. Per a comprovar els èxits em baso en 

la mostra que he anat efectuant tant del treball com de la reconstrucció a públic de 

diferents edats, motivacions o interessos, així com un estudi anterior per 

comprovar l’interès pel món de la història en general i específica del jaciment 

mitjançant una enquesta a un públic també variat. 

 

D’ altra banda, he intentat donar la importància que es mereix a la història i vida  

preromana i per consegüent al substrat que els va quedar en el seu moment als 

romans i en l’actualitat a nosaltres. Així com l’impacte de la romanització en l’àmbit 

rural, que va atényer una considerable presència i importància tant en l’economia 

com en la societat romanitzadora i romanitzada. 

Ho he fet mitjançant l’estudi paral·lel de les estructures ibèriques (assentaments) 

per la zona propera a la Vil·la Romana dels Munts, i demostrant la seva existència 

coètania tant a la Vil·la com als altres assentaments romans, i fins i tot 

l’aprofitament d’assentaments ibèrics emprant els estudis realitzats anteriorment i 

de les nombroses tasques arqueològiques que s’ han dut a terme. 
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Fig.1: Situació de la península Ibèrica preromana. 

2. CONTEXTUALITZACIÓ 

Roma, al segle III aC, va començar el procés d’expansió per tota la península 

Itàlica i per la Mediterrània i va esdevenir una gran potència econòmica i militar, 

cosa que va enfrontar a romans i cartaginesos en les anomenades guerres púniques 

per tal d’aconseguir el poder comercial i la supremacia a tota l’ àrea de la 

Mediterrània i les zones d’influència. 

Va ser durant els preludis de la segona, l’any 218 aC, que els germans Escipions 

van desembarcar al port marítim d’Emporion (Empúries) per dirigir-se cap a les 

terres de l’Ebre per fer front als cartaginesos, que havien començat la conquesta 

pel sud. 

Per assegurar-se de la possessió dels territoris recentment conquerits, van construir 

un campament militar romà al turó pròxim a l’antic poblament de Kesse, l’oppidum 

cessetà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Península estava poblada per diverses tribus1, i en el cas del Camp de Tarragona 

iltres zones com el Garraf i l’Alt i el Baix Penedès estaven establerts els cessetans, 

una tribu ibèrica. En general no va ser un poble difícil de romanitzar ja que era 

força civilitzat, molt influenciat pels fenicis i pels grecs (aquests darrers, la base de 

la civilització romana), però van mostra una certa resistència fins al punt que 

poblats ibers i romans convivien coetàniament.  

                                                 
1 Poblats celtes al nord, celtibers al centre peninsular i ibers franja litoral mediterrània. 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 VII

El procés d’ocupació va ser lent i a mesura que es conquerien nous territoris i es 

dominaven, les necessitats militars disminuïen, i per aquesta raó la ciutat de 

Tàrraco va prendre més importància  i es va procedir a enmurallar l’assentament. 

No va ser fins a mitjan segle I aC que no se li va concedir la ciutadania romana i no 

se la batejà amb el nom de  Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. Era, per tant, 

un pas important cap a la consolidació del territori i també cap a arribar a ser un 

dels centres més importants políticament, econòmica i cultural de l’Imperi Romà, 

motivat també per l’estada d’August a Tarraco. 

Les primeres onades germàniques van invair Tàrraco per la força de les armes. 

Aquesta invasió va provocar una parcial destrucció dels afores de Tàrraco (ager 

tarraconensis) i de bona part dels edificis de la ciutat.  

Tot i això, algunes instal·lacions van seguir mantenint-se, com el port, que va 

seguir fins l’any 713-714 (data de la invasió musulmana). Aquest declivi va marcar 

l’entrada de la ciutat a l’Edat Mitjana, una època de decadència social, política i 

econòmica. 

  POBLES IBERS ROMANS 

AGRICULTURA, RAMADERIA I 

PESCA 

Fonamentalment 

agricultors i ramaders 

Vil·les com a model 

d’explotació 

ARTESANIA, MINERIA 

Especialitzats en la 

indústria del ferro i la 

ceràmica de torn 

Grans explotacions, 

motivació per conquerir 

Península 

ECONOMIA 

COMERÇ 
Actiu amb les colònies 

gregues i fenícies 

Gran potència comercial 

de la zona mediterrània  

SOCIETAT ORGANITZACIÓ 

Vida en tribus en 

opidum2. 

 Organització matriarcal 

Distinció entre ciutadans 

(amb drets) i no 

ciutadans. Pater familias 

LLENGUA 

Llengües ibers amb 

escriptura i signari 

propis 

Llatí. A la Península 

pateix evolució: llengües 

romàniques 

DRET I LEGISLACIONS Codis de lleis complexos 
Base organització legal i 

jurídica 

ART 
Notable qualitat, 

imitació art grec 

Imitació art grec i 

influències etrusques 

MONEDA 
Economia monetària per 

influència grega 

Economia monetària 

amb un sistema 

complex 

 

 

CULTURA I 

POLÍTICA 

PROCÉS DE ROMANITZACIÓ / 

ASSIMILACIÓ CULTURES 

Poca resistència per 

tenir sistema monetari i 

codis de lleis complexos 

Civilització amb alt grau 

d’assimilació d’aspectes 

de la cultura autòctona 

 

Fig.2: Quadre resum de la romanització 

                                                 
2 Opidum: ciutat emmurallada que dominava un territori no excessivament gran equivalent a una comarca actual. 
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Fig.3: Esquema típic d’una vil·la rústica. 
 

3. EL PAPER DE LA VIL·LA I 

INTRODUCCIÓ ALS MUNTS 

Abans de començar caldria remarcar la diferència de vil·la i vila, dos mots 

homòfons que sovint es confonen. Tenen una petita relació de significat, però val 

més aclarir els dos conceptes. 

Una vila és una població, un grup de cases, com podem trobar en la toponímia de 

poblacions com Viladecavalls, Vilanova... En canvi, una vil·la podríem dir que és 

l’anòleg a una casa de camp de l’actualitat, com una casa d’estiueig, normalment 

als afores de la ciutat i amb jardí o terres. 

A banda d’això, també fóra bo assenyalar la diferència entre la vil·la rústica i la 

vil·la urbana en l’època romana. La vil·la urbana era la que hi havia a les urbes, la 

qual tenia la funció de residència i no d’emplaçament per a l’oci. 

Les primeres vil·les (rústiques) eren una simple cabana d’una cambra amb un pati, 

un dipòsit d’aigua per a la pluja i terres conreables. 

Mica en mica van anar edificant-se altres estances, principalment per a les tasques 

agrícoles, com per exemple estables, galliners, forns, magatzems... 

Però també es van construir edificacions per al propietari, com per exemple 

menjadors, dormitoris, sales de lectura... 

L’habitatge rural (al qual al llarg del present treball em referiré com a vil·la) era una 

finca rústica, amb dues zones clarament diferenciades per la seva funció: la part 

rústica i la part residencial (Figura 3). 
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El paper de la vil·la va anar adquirint més importància, i les construïdes a partir 

dels segles I-II dC denoten per la seva sumptuositat i luxositat, ja que ja no eren 

simples establiments rurals, ans al contrari, van arribar a esdevenir segones 

residències, algunes molt luxoses. Aquestes vil·les ja tenien una zona residencial 

l’objectiu principal de la qual era el d’esbarjo dels propietaris, possible gràcies al 

treball incessant d’esclaus, treballadors, a les grans infraestructures (canals, 

organització dels edificis) i a la logística (funcionament de base esclavista). 

 

Segons la societat romana, la vida a la vil·la era una vida feliç, plena de luxes i 

sense els deures quotidians. Per aquest motiu, gran part de la vil·la estava 

dissenyada i destinada al repòs i a l’oci (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tàrraco, que havia estat un campament militar, va convertir-se en assentament i 

nucli urbà. Aquest nou territori (Tàrraco i l’ager tarraconensis) va repartir-se en 

parts iguals entre els antics soldats, els colons. En atenció a això, els masos 

establerts abans de l’arribada dels romans van ser repartits entre els colons i 

redemodelats i explotats a l’estil romà. 

En el cas de la zona de Tàrraco, després de l’arribada dels romans, la vil·la va 

destinar-se al proveïment de la ciutat i de l’exèrcit ja que estaven en plena 

conquesta de la península. 

 
La funció residencial va anar atenyent més consideració i va esdevenir una 

residència complementària o una segona residència respecte la casa urbana.  

Degut a aquest objecte de les vil·les, les edificacions eren luxoses, però en el cas 

de la Vil·la Romana dels Munts trobem més luxe que en altres parts de Catalunya 

degut a la gran personalitat que va viure-hi.  

Fig.4: Reconstrucció hipotètica d’una vil·la romana.
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Fig.5: Exemple de la planta d’unes termes públiques. 

Podria afirmar-se que la vil·la forma part i n’és una peça clau del procés de 

colonització de l’ager tarraconensis. 

 

A l’ager tarraconensis hi havia moltes vil·les com per exemple: els Munts, el Moro 

(Torredembarra), Vilamec (Calafell), Parets-Delgades (Selva del Camp), Els 

Antígons (Reus), Centcelles (Constantí), el Cogoll (Alcover – Vilallonga del Camp), 

la Llosa (Cambrils), Roquis (Riudoms) i Cal·lipolis (Pineda - Vila-Seca). 

 

EL PAPER DE LES TERMES O BANYS 

La primera dada sobre pràctiques termals es remunta a l’estada d’August a Tàrraco, 

que a causa de les malalties que va patir tant ell com els soldats a les campanyes 

càntabres, va establir els banys freds i calents com a teràpia medicinal. 

Ja que les termes de la Vil·la Romana dels Munts són de caire privat em centraré en 

aquestes, però cal incidir en la principal diferència entre les privades i les 

públiques: normalment les termes privades eren més petites que les públiques, per 

una raó ben senzilla, les termes públiques havien d’albergar major nombre de 

persones. (Fig.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les termes privades eren de tamanys més reduïts, però no menys luxoses. Com ja 

he dit, el cas de la Vil·la Romana dels Munts és de les termes més luxoses de 

Catalunya degut a que va residir-hi Caius Valerius Avitus, una gran personalitat 

romana: un duumvir de Tàrraco. 
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4. LA VIL·LA ROMANA DELS MUNTS 

SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 

La Vil·la Romana dels Munts està situada al terme municipal d’Altafulla, al 

Tarragonès. 

Està situada a la vessant occidental del Cap Roig, aproximadament a 2 km de la 

desembocadura del riu Gaià i a 12 km de Tarraco (Tarragona). (Figs. 6,7,6b i 7b) 

El terme municipal d’Altafulla limita pel sud amb la mar Mediterrània, pel nord amb 

la Nou de Gaià i la Pobla de Montornés, per l’est amb Torredembarra i per l’oest 

amb Tarragona i la Riera de Gaià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6: Localització del poble d’Altafulla. 

 

Fig. 7: Situació detallada dels Munts. Font: Google Earth 
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El turó on es situa és una zona protegida de forma natural del vent per la seva 

especial situació geogràfica i per tant  protegida en part de la seva erosió. Està 

protegida del vent, però no de les aigües pluvials, ja que al ser un terreny amb 

pendent l’aigua baixa amb força, i amb el pas del temps ha anat erosionant 

lentament el sòl i les edificacions. 

 

Especialment a l’època de construcció de la vil·la era una zona estratègica, ja que la 

posició garantia el domini del territori recent conquerit, i a més a més, al ser un 

turó gaudia de ser una fortalesa natural. 

La Via Augusta (la via més important i que procedia de la Gàl·lia i passava per 

Barcino, Tàrraco, Saguntum, Valentia, Cartago Nova, Acci, Còrduba fins arribar a 

Itàlica) passava a prop de les terres de conreu del vessant septentrional del turó, 

cosa que garantia la comunicació, el comerç i el desplaçament, i eren en general les 

vies, en atenció a això, una peça fonamental en el manteniment de l’Imperi. 

A Hispània, un altre factor clau per a la romanització i la seva integració a l’àmbit 

romà va ser la construcció d’una xarxa viària tan important. 

A part d’aquesta via, hi havia la Via de la Plata, que comunicava Emèrita Augusta 

amb Astúrica Augusta. 

A partir de les vies principals en surtien bifurcacions i vies secundàries que 

comunicaven amb l’interior, com per exemple la Via Annia (vall de Bianya). 

Per tal d’assegurar i garantir un bon funcionament, les vies havien de ser 

perdurables, útils i accessibles. Per tal d’avançar el màxim en línia recta construien 

ponts i contraforts que encara estan presents en l’actualitat, com també perduren 

trams d’autopistes sobre el recorregut de les antigues vies romanes. 

Cada milla es marcava amb un mil·liari, i cada deu mil·liaris hi havia d’haver un 

servei d’avituallament per les bèsties, i cada trenta els mansios oferien allotjament i 

aliment als qui transitaven la via. Degut a que la Vil·la dels Munts està a tocar de la 

Via Augusta, es va arribar a identificar amb la mansio palfuriana que apareix a 

l’Itinerari d’Antoní i que en realitat està a prop del Vendrell. 

 

També gaudia d’una situació climatològica ideal ja que el clima mediterrani, de 

pluges abundants i regulars, era molt favorable al conreu i a la vida (l’aigua era el 

motor tant del funcionament de la vil·la com de l’Imperi). 

Des d’ençà, el clima ha canviat molt. Actualment és un clima també suau però amb 

poques precipitacions. 

 

 

 

 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 XIII

ETAPES DE LA VIL·LA 
 

Existeix la hipòtesi que fos construïda per prescripció d’un patrici en l’època de 

l’emperador Claudi (41-54 dC, s.I), possiblement sobre les primeres construccions 

que daten a l’època augustiana (s. I aC). 

 

La vil·la va estar ocupada durant gairebé sis segles: des del s.I fins al VI o VII i 

durant aquests sis segles anà evolucionant. Són clares les dues etapes 

constructives: abans i després de l’incendi dels anys 460-470 dC (que coincideix 

amb la primera invasió franco-alemana). 

 

L’estada d’August a Tàrraco (25-26 dC) per guarir-se d’una malaltia va fer que la 

ciutat es convertís en el centre polític de l’Imperi. Consegüentment es va convertir 

en el centre econòmic i comercial. 

Aquest auge va anar acompanyant d’un augment demogràfic per tot el territori, fet 

que provocà una disposició elevada d’esclaus, és a dir, més mà d’obra barata.  

Una nova corrent cultural i moda italiana propugnava que les vil·les eren l’espai 

ideal per gaudir de la vida retirada al camp, i per això moltes (abans rurals) van 

convertir-se en segones residències, o fins i tot primera en alguns casos. 

 

Va ser a mitjan segle II dC quan va arribar Caius Valerius Avitus als Munts. A partir 

d’aquí va començar l’època de màxim esplendor de la vil·la, que va coincidir  amb 

l’esplendor de l’Imperi Romà.  

La presència de Caius va provocar la realització de diverses obres. D’aquesta 

manera Caius va poder mostrar la seva elevada posició social i econòmica. Per 

exemple, Caius va deixar en desús un dipòsit d’aigua, indicant el nou paper de la 

Vil·la dels Munts, que passava de la fase agrícola a la fase plenament residencial. El 

dipòsit del Castel ja havia quedat amortitzat i per tant es va tapar. 

Caius va fer construir més dipòsits per augmentar la capacitat d’enmagatzemtage 

d’aigua de la vil·la, ja que a l’haver ampliat les termes inferiors se’n necessitava 

molta i no tanta destinada al conreu ja que era una funció a la qual no donava 

importància, o simplement no li interessava tenir zona a conrear. 

Cal recordar que en aquella època les pluges eren més freqüents i per tant es 

disposava de més recursos hidrogràfics per al bon funcionament de tots elements 

consumidors com les termes i els nimfeus. 

També va ser durant l’època de l’estada de Caius que es van construir les termes a 

la platja. 
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Al segle III dC, entre els anys 260 i 270 dC es va produir un incendi que cremà una 

gran part de la vil·la. Aquest incendi va coincidir amb les onades d’invasió 

germànica i finalment, amb la caiguda de l’Imperi Romà el 476 dC.  

Aquest incendi no té una única explicació. Al coincidir amb l’època de les primeres 

invasions germàniques es pot suposar que l’incendi podria haver estat provocat per 

evitar el saqueig germànic. Per aquest motiu hi ha la hipòtesi que la vil·la hagués 

estat desallotjada prèviament, tant els seus habitants com el mobiliari ja que no hi 

ha restes de mobiliari ni de cossos calcinats, en excepció del possible artífex de 

l’incendi, sota el llindar d’una porta d’una habitació de la primera planta de la 

domus. 

 

En un dels llibres de Bergés trobem: “[...] capa ennegrecida, que sólo se ha hallado 

en algunos puntos, parece indicar como si se hubieran amontonado en un rincón 

interior de las habitaciones, el material combustible y se le hubiera después 

prendido fuego. Esto hace pensar más que en un incendio general en varios 

incendios preparados. (¿Destrucción, incendio y abandono? o ¿saqueo, destrucción 

e incendio?)”. Aquesta “capa ennegrecida” és l’estrat en què es van trobar bigues 

cremades i material ennegrit per l’efecte del foc. 

 

Degut a aquest incendi es van destruir els pisos superiors de la domus, de la qual 

es té constància perquè: es va trobar en una habitació el paviment de la planta 

superior, les escales del final del criptopòrtic i per restes de bigues pertanyents al 

pis superior. 

 

A partir de l’incendi es va abandonar la vil·la, i a finals del segle III dC es va 

reocupar però ja no va recuperar el seu esplendor: es va destinar únicament a 

l’activitat agrícola (com ho demostra la troballa d’una premsa d’oli o de vi a la 

planta baixa de la domus). 

La vil·la va restar habitada fins al segle VI o VII dC. Troballes arqueològiques 

d’origen visigòtic indiquen que es va mantenir en ús un cop van invair tota la zona. 

Durant l’ocupació visigoda es van utilitzar establiments de la vil·la però també se’n 

van crear de nous, més senzills que no han perdurat fins l’actualitat. Bergés va 

trobar una sivella de cinturó visigòtic “decorada amb motius geomètrico-vegetals 

poc definits”.  
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S’han trobat també fragments de ceràmica de possible origen musulmà i per tant, 

és possible que la vil·la estés ocupada fins la invasió musulmana. 

A partir d’aquest moment la vil·la va ser blanc d’espolis i va començar un llarg 

procés de degradació i destrucció. 

 

Pot ser que hi hagués una ocupació a l’Edat Mitjana, però no hi ha suficients dades 

per afirmar-ho. Pot ser que fossin ocupades durant l’època de la reconquesta com 

indica Bergés. Es van trobar fogons sobre maons, un sostre provisional posat sobre 

les parets existents actualment. Afirma també Bergés que les termes van ser 

saquejades a l’època de finals de l’Imperi, de les quals els saquejadors es van 

endur el plom dels conductes i la majoria de les plaques de marbre. 

 

Tal va ser l’abandó que les restes van quedar soterrades i marcades per l’erosió 

constant del pas del temps i la seva proximitat a la mar. (Fig.8b de l’annex) 

 

 

ETAPA CRONOLOGIA FETS I/O ALTRES 

PRIMERES 

CONSTRUCCIONS 

s. I aC  Estada d’August a 

Tàrraco 

CONSTRUCCIÓ Meitat s. I dC  Per ordres d’un patrici 

ARRIBADA CAIUS - 

ESPLENDOR 

Meitat s. II dC  Esplendor Vil·la i 

Imperi 

 Reformes 

INCENDI s.III dC, aprox. 260-270  Primeres onades 

germàniques 

 Destrucció segona 

planta 

ABANDÓ Meitat s. III dC  

RECONSTRUCCIÓ Finals s.III dC  Activitat agrícola 

(premsa d’oli) 

OCUPACIÓ VISIGÒTICA ss VI-VII dC  Troballa d’una sivella 

OCUPACIÓ MUSULMANA s. VIII (aprox.713-714  dC)  Ceràmica de possible 

origen musulmà 

OCUPACIÓ POSTERIOR, 

SOTERRAMENT 

A partir de l’edat mijtana  Abandó, espoli, erosió 

 

 

 

Fig.8 : Quadre de síntesi de les etapes dels Munts. 
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HABITANTS I PROPIETARIS DE LA VIL·LA 
 

A la vil·la vivien els esclaus i els propietaris. Però segons la visió d’aleshores, els 

esclaus no es consideraven habitants de la vil·la, formaven part de les propietats 

senyorials, junt amb les edificacions, estris, etc. Aquest tipus d’esclavisme és el 

gèrmen de la servitud de l’Edat Mitjana. 

A la vil·la s’ha trobat en una habitació un esquelet amb uns grillets a les mans. Això 

demostra que els esclaus podien ser durament castigats si el seu comportament no 

era del tot correcte, però no demostra que l’habitació hi fos destinada 

exclusivament. 

  

Caius Valerius Avitus 

Caius va néixer a Augustòbriga (Muro de Agreda, Sòria) i a mitjan segle II dC va 

ser traslladat a Tàrraco per ordres d’ Antoninus Pius. (Fig. 8c de l’annex) 

Que hagués estat traslladat durant el regnat de l’emperador Adrià seria possible ja 

que Antoninus Pius va ser questor, pretor i dues vegades cònsul i nomenat 

administrador de la península Itàlica. En canvi, si hagués estat traslladat durant el 

regnat d’Antoninus Pius no s’entén com Caius va fer esculpir un retrat de l’esclau 

preferit de l’emperador Adrià, ja que cronològicament és impossible. 

Caius, duumvir3, va ser traslladat a Tàrraco probablement per exercicir en aquesta 

ciutat la mateixa tasca, i junt amb la seva muller Faustina, Caius va passar llargues 

temporades a la vil·la. 

 El trasllat de Caius a Tàrraco va provocar l’ampliació i modificació de parts de la 

vil·la: es van ampliar les termes inferiors (s’hi van construir unes latrines, s’hi va 

fer dues piscines i s’hi va posar estàtues), es van construir més nimfeus, es van 

reformar els paviments de la domus, es va fer una segona capa de pintura i es van 

tapiar les portes d’una cambra per fer-la servir com a cisterna. 

La seva presència a la vil·la s’evidencia fonamentalment amb dues troballes: un 

fresc de paret d’Oceà en una de les cambres de la domus i un segell personal de 

Caius (Figs. 8d,8e), que ha estat estudiat per Alföldy, i hauria estat utilitzat per 

Caius per marcar ceràmiques com les àmfores i les teules amb el seu nom i la 

ciutat d’on provenia.  

C[AI] VALERI AVITI 

AUGUS- 

                                                 
3 Un duumvir era un dels dos homes que administraven una província (l’equivalent a un alcalde actual) i que presidien 
una “Cúria” o “el Consell Municipal”. Era un càrrec elegible, i com indica el seu nom (dos vir, és a dir dos homes) era un 
càrrec que exercicien dos homes a la vegada. Quan complien amb les seves funcions (un any) eren nomenats membres 
de per vida de les Cúries (administrador de la província i magistrats municipals), un dels càrrecs més alts. 
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TOBRIGA 

 

La tabula ansata del fresc d’Oceanus diu així:  

EX PRAECEPTO 

AVITI ET [FAV]STINAE N N 

CISTERNA [FA]CTA LATA P XII 

[LO]N[GA] P XVI[I] ALTA P X 

C[A]PTI M[∞] ∞ CXXV 

No he trobat la traducció simplement un petit resum de què hi posa, tot i que sigui 

senzilla, les mides i les capacitats m’han estat difícils de calcular i trobar les 

equivalències, així que he decidit traduir-la aproximadament: 

Per prescripció (o ordre) d’Avitus i de Faustina 

va ser construïda una cisterna 

de dotze peus d’amplada , 16 peus de llarga 

i 10 peus d’altura. 

Amb una capacitat de 125 metres o modius cúbics (?)4 

 

Caius va voler demostrar el seu alt estàtus social i econòmic i el seu gran poder 

mitjançant la vil·la, en la qual el luxe era exagerat: el barroquisme de l’art romà, 

un luxe que no s’ha trobat en moltes vil·les ni termes privades. 

Per exemple, les canals per on circulava l’aigua estaven revestides amb unes 

plaques de marbre. Segons Bergés aquestes plaques suposaven “[...] un gasto 

superfluo que sólo el gusto por el adorno y el destino para baño puede explicar”. 

Les canals no deurien fer-se servir continuament ja que: “El agua que circuló por el 

canal no dejó sedimento en las paredes de éste. Esto hace pensar que sólo lo hacía 

de tarde en tarde o, si lo hizo con frecuencia no tenía sales en disolución por lo que 

puede suponerse que fue agua de lluvia”. 

És més, les termes inferiors es posaven en funcionament en comptades ocasions, 

només quan rebien una gran personalitat de la societat romana. Per a la resta de 

l’any es farien servir les termes superiors i, a l’estiu, les termes de la platja. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 . Aquesta última frase és la que amb menys certesa he traduït.  Al trobar “M[∞] ∞” he pensat que la m era de metres o 
de modius (1 modius = 8’754 litres) i els “∞” indica quadrats, cúbics... 
La P la he traduït per peus, tot i que podria ser pams, és a dir, el palmus, una quarta part del peu. 
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PARTS DE LA VIL·LA 

 

La vil·la està disposada en tres terrasses, i ocupa una superfície total de dos 

hectàrees i mitja. Estava dividida en dues zones clarament diferenciades pel seu ús 

i per la seva situació: la zona residencial i la zona rústica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ZONA RÚSTICA, RURAL I INDUSTRIAL 

 

A les vessants septentrional i occidental del turó s’estenia la zona rústica, tot i que 

part de la zona industrial s’inclou a la pars urbana en la mesura que la segona 

planta de la domus estaria al mateix nivell que a la zona industrial i rural.  

 

La zona rústica i algun dels seus establiments van ser els primers en construir-se, 

ja que cal recordar que en un principi era un simple assentament rural.  

Tots els edificis construïts en aquesta zona estaven destinats al conreu de la terra, 

a l’enmagatzematge d’aigua, cereals, vi, oli i altres conserves, a la cuida d’animals, 

a la transformació dels productes agrícoles com el raïm en vi i les olives en oli, i per 

tant no es buscava la bellesa, sinó el màxim pragmatisme i funcionalitat. 

 

Amb els excedents d’oli, vi i conserves es comercialitzava, fet que s’agilitava al 

tenir tan a prop la via de comunicació per excel·lència: la via Augusta. 

 

Fig.9: Plànol general de la Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla.
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Com ja he dit, sembla ser que la funció agrícola ja no hi era present durant l’etapa 

de Caius com a propietari de la vil·la. 

   

Fig. 10: Zona emmarcada corresponent a la part rústica 

 

Pot ser que les tasques agrícoles es realitzessin en el territori pròxim a la vil·la ja 

que cal destacar que s’han trobat altres estructures romanes per la zona i no 

únicament en l’àrea arqueológica visible si es visita el jaciment. 

Fins i tot hi ha la hipòtesi que els Munts tingués relació agrícola amb la Vil·la del 

Moro de Torredembarra i potser altres vil·les dels voltants, o fins i tot que hi hagués 

comunicació entre elles dues. 

 

 
1.1. LA TARTANA 

És una construcció d’opus caementicum de base rectangular (5.7 x 4.6 m per 

l’exterior i 4.35 x 3.25 m a l’interior) amb uns murs molt gruixuts de 77, 65, 65 i 

60 cm construït amb morter de grava de riu. 

Sobre els murs s’alça una volta de mig punt, que a mesura que s’acosta a la part 

més alta és més prima. 

Per tal d’impermeabilitzar l’interior del dipòsit es va cobrir de cal i maó mòlt fi. 

 

Actualment hi ha uns forats a la paret, que no són més que les marques d’uns 

apuntalaments de fusta que s’hi van fer per evitar que s’esfondrés.  

Com aquest dipòsit n’hi hauria vuit més, però aquest és l’únic que es conserva en 

peu.  

Se suposa que els nou dipòsits estaven units entre si amb arcs i que servien com a 

dipòsits d’aigua per proveir tant la zona rústica com la residencial (Fig.12) 

Aquest dipòsit que es conserva deu el seu nom a la seva forma, que recorda una 

tartana, un carro de dues rodes lleuger, realment molt semblant al dipòsit romà 

dels Munts. 
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Fig.11: La zona enmarcada correrpon a l’espai que ocupa “La Tartana” i que 
ocuparien els altres vuit dipòsits. 

Fig.13: La zona enmarcada correspon a la zona 
industrial. 

És curiós el fet de trobar a la Vil·la del Moro la mateixa construcció, i se suposa que 

per al mateix fi. 

 

 

Hi ha un conducte que va des de la part alta de la domus, que passa per la zona 

industrial, que sembla que pugui tenir relació amb les “tartanes”, ja que si es  

       Fig. 12: Un dels nou dipòsits d’aigua, conegut com la Tartana 

 

segueix el conducte podem imaginar que arriba a la zona on hi ha els dipòsits 

soterrats. 

1.2. ZONA INDUSTRIAL 

Està encara per excavar, però hi podem trobar uns dipòsits semicirculars, 

“l’habitació del pou” i un conducte del qual podem imaginar la seva funció (dipòsits 

de la “Tartana” -z ona industrial - domus i/o termes superiors - termes inferiors). 
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1.2.1. EL MAGATZEM 

El magatzem es trobaria a la part superior de la domus, on hi ha unes sitges o 

dipòsits semicirculars excavats a la roca. Devien tenir una tapa hermètica per evitar 

que l’aliment es fes malbé i segurament s’hi enmagatzemava cerals o conserves, 

com per exemple salaons, els productes típics del comerç d’aleshores. 

És possible que no només hagués un magatzem, i que n’hagués més, per exemple 

a la part superior de la gran cisterna, o en una altra zona de la qual no es conserva 

res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

He trobat evidències suficients per dir que hi ha la possibilitat que la construcció de 

sobre del dipòsit del Castel fos un magatzem, ja que presenta algunes 

característiques identificatives: 

- disposa d’un pou d’on podria extreure’s aigua o conservar-hi algun producte 

en fresc, 

- hi ha indicis d’un paviment en suspensura, per evitar la humitat i per 

conservar l’ambient sec per a la millor conservació dels productes5. (Figs. 

15b i 15c de l’annex) 

                                                 
5 El paviment en suspensura era un sistema de ventilació que s’utilitzava a la construcció de magatzems. 

           Fig.14: Vista general de la zona industrial.

Fig.15: Vista dels dipòsits subterranis semi-circulars excavats a la roca. 
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Aquesta construcció és posterior al dipòsit del Castel i per tant va ser construïda un 

cop inutilitzat el dipòsit. 

 

1.2.2. HABITACIÓ SUBTERRÀNIA DEL POU 

En l’anomenada zona industrial, a la dreta dels dipòsits semicirculars cavats a la 

roca hi ha un recinte subterrani al qual s’accedeix mitjançant unes escales, i al mig 

de l’estança hi ha un pou. 

 

 

 

 

 

 

 

               Fig. 16: Habitació emmarcada corresponent a l’habitació del pou 

 

Es desconeix què contenia el pou, si era un pou d’aigua o es feia servir com a 

magatzem d’algun producte agrícola. 

Una paret té un arc de mig punt, però no sembla tenir cap funció específica ja que 

és cec. Sembla un cúmul o superposició de processos i fases constructives 

diferents, sense relació aparent. 

És en aquesta habitació on es va trobar el cos amb els grillets a la mà, i des 

d’aquesta troballa hi ha autors que diuen que aquesta habitació era la presó, però 

no hi ha evidències del fet que aquesta habitació tingués aquesta finalitat des de la 

seva construcció. S’hi ha trobat cincuanta-sis ossos humans molt malmesos per 

l’incendi i també ossos d’animals dels quals alguns podrien ser dents. 

Tambés s’hi ha trobat claus de ferro, alguns íntegres però molt malmesos per l’òxid 

i alguns fragmentats i una argolla molt malmesa. 

Després de l’incendi dels anys 260-270 dC de la vil·la, no es va tornar a utilitzar 

aquesta cambra. Per tant, a mitjan segle III dC, es pot dir que ja havia estat 

amortitzada, o si més no, inutilitzada. 

 

 

 

 

 

 

C

Fig.17: Vista de l’habitació del pou.
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1.3. LA GRAN CISTERNA (Dipòsit Castel) 

Es troba a la part nord-est de la vil·la, al punt més alt del turó. 

És un gran dipòsit d’aigua de 21.5 m de llarg, 5.5 m d’ample i 3.5 m de profunditat, 

dividit en vuit parts comunicades entre si amb arcs.  

Aquest dipòsit només va estar en funcionament durant el segle I fins a la meitat del 

segle II dC, que va ser quan es va omplir de terra i ceràmiques per tal d’inutilitzar-

lo. 

Sempre s’ha suposat que el canal era de reg, i que abastava d’aigua tota la falda 

del turó, però s’hi ha trobat el traçat d’una canal que aniria des del dipòsit fins als 

nimfeus de l’hortus de la domus.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figs.18 i 19: A la esquerra zona emmarcada 

 corresponent al dipòsit, a la dreta imatge de 

 la cisterna 

 

 

1.4. CELLER 

El celler devia estar a la mateixa zona del magatzem, en alguna cambra subterrània 

per mantenir una temperatura òptima durant tot l’any.  

El vi s’enmagatzemaria en àmfores, que es guardaven o es transportaven per tal de 

comercialitzar, les quals estaven construïdes amb ceràmica. Se n’han trobat de 

diversos tipus com per exemple àmfores itàliques, àmfores eivissenques... Aquí 

veiem que el comerç era present a la vil·la (a part de la proximitat amb la Via 

                                                 
6 F.Tarrats 
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Augusta), ja que comercialitzaven amb altres zones del territori romà, d’on 

procedien les ceràmiques amb les quals es feien les àmfores. 

 

                 

 

 
 

 
 
 

 

2. ZONA RESIDENCIAL 

 

La zona residencial es troba a l’altre vessant del turó, cara al mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta zona segueix l’evolució dels esquemes arquitectònics de les domus 

(habitacions entorn una habitació central, l’atri o peristil) però es diferencia de la 

urbana per la seva funció. La zona residencial de la vil·la no urbana estava 

destinada exclusivament a l’oci i l’esbarjo dels propietaris, així com la contemplació 

de la natura, la lectura etc, a part de les funcions bàsiques. 

Aquesta zona destaca per ser la que més luxe i riquesa arquitectònica presenta, de 

la qual en destaca el fresc d’Oceanus i les termes privades més grans i luxoses de 

la Hispània romana. 

Fig. 20: Gerros i una àmfora trobada al jaciment arqueològic dels Munts. 

Fig.21: L’àrea emmarcada correspon a la zona residencial.
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Es diu que la vil·la, en especial la domus i les termes, és d’una gran riquesa 

arquitectònica perquè: 

- s’han trobat mosaics en molts establiments de la domus i de les termes,  

- els materials amb que es van construir els edificis i es va folrar les parets 

eren molt rics (marbres i roques valuoses), 

- s’han trobat moltes restes de ceràmica d’arreu del món (fet que demostra la 

importació-exportació de tot tipus de materials i productes),  

- es van trobar estàtues mitològiques, columnes i capitells i frescs de paret. 

La riquesa arquitectónica seria superior si la vil·la no hagués sofert un gran incendi. 

Potser s’hagués conservat fins a l’actualitat part de la planta superior de la domus. 

La gran erosió que ha produït l’aigua de la pluja durant centenars d’anys, 

l’exposició a la salinitat marina, la humitat i l’espoli al qual ha estat contínuament 

exposat han fet que semblin construccions aïllades, que si no s’estudien amb 

deteniment no es veu la relació entre elles.  Per tant, resulta difícil d’ imaginar-se 

com seria la zona residencial en els seus temps d’ocupació i esplendor. 

Totes les estructures d’aquesta zona estaven articulades mitjançant camins 

porticats amb pèrgoles, amb estàtues mitològiques...és a dir, com si fos un 

paisatge bucòlic. És clar que no es conserva res d’aquestes estructures. 

 

Per poder mantenir aquest paisatge i desenvolupar les tasques de la vil·la es 

necessitava aigua, que resultava indispensable. Per aquest motiu, hi ha un gran 

infraestructura arreu de la vil·la, en especial a la zona residencial, ja que hi havia 

l’edificació amb més consum d’aigua: les termes. 

 

Tot i els perjudicis patits pel pas dels segles l’estat de conservació de la vil·la en 

general és exce·lent i en especial de la zona residencial se n’han conservat 

estructures de gran interès: la domus, la piscina-dipòsit, el jardí i el nimfeu, les 

termes superiors i el peristil, les termes inferiors, les termes de la platja, la 

hipotètica entrada a la vil·la i l’habitació nord 

 

2.1. LA DOMUS 

La construcció de la domus va efectuar-se segons els esquemes arquitectònics de 

l’època.  

En els seus origens la domus tenia dues plantes, però ara només se’n conserva una 

degut al gran incendi del segle III dC. 

 

Tots els serveis relacionats amb l’aigua causaven una gran despesa d’aquest recurs, 

i per solucionar el problema d’un consum abusiu es van construir pous i cisternes i 

tambéconductes per a la seva reutilització. Per exemple, l’aigua de les piscines del 
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frigidarium de les termes inferiors provenia de l’hortus i de conduccions que en 

portaven des de la domus, i alhora possiblement es reaprofitaven per a nodrir la 

zona de sota les termes inferiors, la resta de la falda del turó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totes les habitacions estaven articulades pel criptopòrtic, al qual s’accedia 

possiblement per una entrada encarada a les termes.  

El criptopòrtic és un passadís semisoterrani a través del qual s’accedeix a totes les 

habitacions de la primera planta i té forma d’ela. Un braç comunica amb els 

menjadors i sales de recepció o lectura (pel qual probablement s’entrava), i l’altre 

braç, que estaria porticat, comunicava amb les altres habitacions com el triclini, el 

mitreu i el jardí. a la part dreta ja que a l’esquerra hi ha el jardí i el ninfeu.  

 

Al final del criptopòrtic trobem unes escales molt malmeses i molt escairades, que 

no recorden molt a unes escales, degut potser a què es van agafar blocs de pedra 

dels esglaons per emprar-los en altres zones un cop ja destruït el pis de dalt 

(Fig.23b de l’annex), o pot ser que s’amortitzés la segona planta i només s’utilitzés 

la primera. 

Fig.22: La zona enmarcada correspon a la domus.

Fig.23: Tram d’un canal paral·lel al traçat del braç est del criptopòrtic.
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El paviment del braç que comunicava amb les cambres i dormitoris medeix 60 

metres de llarg i en resta un mosaic policrom, i les parets del passadís estaven 

pintades amb frescos. (Figs. 23c i 23d de l’annex) 

Estava semisoterrat, però s’il·luminava mitjançant unes finestretes que donaven al 

jardí, que es poden observar actualment, i queden a l’altura dels peus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la part nord-oest del criptopòrtic es conserva un pati que comunicava amb totes 

les estances que hi hauria al seu voltant, i pertanyerien a la segona planta de la 

domus. (Fig. 26) 

 

El peristil tenia un impluvium amb una bassa central de dos nivells, potser per 

facilitar la neteja de la bassa o per disposar de dos nivells diferents per banyar-s’hi. 

És per aquest motiu que se li atribueix el nom de termes superiors, com si fos el 

tercer complex termal dels Munts. (Veure “Termes superiors”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.24: Vista parcial del criptopòrtic i el seu paviment 

de mosaic.  
 
 

Fig.25: Ampliació del plànol general on està 
enmarcada la domus i pintat de color verd l’atri. 

Fig.26: Vista del peristil de la domus.



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 XXVIII

Ara encara es conserva la capa impermeabilitzant que recobria el fons de l’estany 

central, que estava envoltat per un passadís porticat, des del qual s’accedia a les 

habitacions contígües. 

Una habitació de la domus de l’ala dreta del criptopòrtic és el tricilini: el menjador. 

Disposava de set brolladors d’aigua en forma d’U, com els típics triclinis de l’època, 

ideals per celebrar els banquets de set comensals. Aquesta habitació es troba 

actualment recoberta per una tela amb els motius impressos per preservar els 

mosaics de les inclemències meteorològiques. (Fig.27, i 27b, 27c, 27d de l’annex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon pis, al qual es podia accedir mitjançant les escales o probablement des del 

peristil i la zona rural, està a un nivell superior que el jardí, i per tant, degut al 

desnivell del turó i des de la zona industrial semblaria un primer pis. 

Segons mostren les restes del paviment caigut a una habitació del primer pis, el 

corredor del segon pis estava cobert per una capa impermeabilitzant i no era tan ric 

com el criptopòrtic ja que era un recinte obert i s’havien d’evitar les goteres al pis 

inferior. 

En les darreres intervencions (2004-2005) es va descobrir l’existència d’un 

mitreu a la domus de planta rectangular que imitava la forma d’una caverna, que 

és on es diu que Mitra va matar el brau. 

Al mitreu dels Munts s’ha trobat revestiment hidràulic al terra, que disposa 

de canals per on corria la sang humana o d’animal resultant dels sacrificis del ritual, 

fet que confirma l’existència del mitreu i de l’estructura només resten els fonaments 

dels murs que el delimitaven i els que delimitaven els bancs.  

En un banc es va trobar una inscripció que es referia als acompanyants de Mithra 

(Cautes i Cautopates), una prova més del fet que aquest espai era un mitreu. Com 

tots els mitreus, una figura de Mithra donant mort al brau presidiria la sala, però no 

s’ha conservat. 

 

2.3. LA PISCINA-DIPÒSIT 

Aquesta estança, en un primer moment tenia funció d’habitació, però en les 

reformes promogudes per Caius es van tapiar les portes, es va col·locar una font i 

Fig.27: Ampliació del plànol general. La domus està enmarcada i el triclini 
marcat amb color verd. 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 XXIX

es va fer servir com a cisterna, des d’on es va fer un conducte que anava d’aquest 

dipòsit fins al frigidari de les termes inferiors (també va ser fruit de les reformes). 

És una mostra mées de la importància que tenia per Caius l’aigua i el seu 

emmagatzematge, fins a tal punt que fins i tot ho va fer recollir a la tabula ansata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. EL JARDÍ O HORTUS I EL NIMFEU 

L’hortus era el pati amb un jardí, situat a la part sud de la domus, i s’estenia per 

tota la part residencial fins a les termes inferiors. És a dir, s’estenia a partir de la 

domus turó avall. 

Disposava d’ un dipòsit d’aigua, el nimfeu, del qual ara se’n conserva la planta i els 

murs dels diversos compartiments. Segons F.Tarrats, a partir de les intervencions 

que ha realitzat, existirien més dipòsits (com a mínim dos més) com l’existent que 

tindrien doble funció: la funció hidràulica per abastir les termes i la funció 

decorativa de l’hortus (font monumental). (Fig.29) 

Se sap que el criptopòrtic i la entrada a les termes estaven alineats, però no era 

una perllongació d’aquest últim. Unes columnes amb capitell creant pèrgoles que 

probablement farien el camí a seguir.7 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
7 F.Tarrats 

Fig.28: La zona pintada de verd correspon a l’habitació-dipòsit. 

Fig.29: Situació de l’hortus. Els nimfeus en línia discontínua són els que 
hipotèticament existien. 
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Per tant, per estar situat en un turó, el jardí tenia diferents nivells: 

 el nivell superior estava situat a la part oest de la domus (junt amb l’atri), 

 el següent nivell és el que estaria a la part sud-est de la domus (que amb una 

certa pendent dóna pas al nivell que conté el nimfeu), 

 i el tercer nivell és en el qual està situada l’entrada a les termes inferiors. 

 Entre l’últim nivell i el primer hi ha un fort desnivell, cosa que afavoria el continuu 

flux d’aigua per les canals. 

Els següents nivells ja són els que estan a la part est i nord-est de les termes 

inferiors, on hi hauria potser una palestra i el camí en direcció a les termes de la 

platja. 

 

2.5. LES “TERMES SUPERIORS” 

L’existència d’unes termes superiors és molt hipotètica i relativa, així com totes les 

estructures d’aquella zona, molt poc estudiades, tot i que l’estructura que es creu 

que serien les zones termals superiors està en molt bon estat de conservació i és 

visible durant l’itinerari. 

Segons Bergés es tracta “d’una gran sala termal sobre la cual s’havia previst el 

traçat del carrer número dotze de la urbanització Luz y Mar [...]”. 

 

 

 

 

 

 

 

També deia “aquesta sala estaria envoltada d’un passadís o ambulacre quelcom 

més elevat, cobert d’un mosaic policrom: “[...] motivos ornamentales a base de 

dibujos gemométricos y una orla vegetal.” 

Bergés diu també que el que sembla l’entrada monumental de les termes podria ser 

una perllongació de les termes d’aquesta zona, però per la seva posició respecte 

l’edificació-entrada monumental no sembla haver relació entre ells. 

 

Pel que fa el material trobat en aquesta zona, penso que cal destacar la troballa 

d’un material característic de l’època alt-imperial, i per tant pot indicar que aquesta 

zona estés ocupada en època d’August o Tiberi, i també s’ha trobat una altra resta 

material característica de l’època Juli-Clàudia. 

Fig. 30: L’espai pintat en verd correspondria a la part del peristil que faria de termes, 
mentre que el voltant seria un petit atri o peristil que donaria accés a les altres 
habitacions 
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La troballa d’una àmfora africana d’un tipus determinat fa que es pugui afirmar que 

l’abandonament d’aquesta zona es va produir a finals del segle IV dC. 

 

2.6. LES TERMES INFERIORS  

Les termes inferiors és una de les zones més excavades, junt amb la part de la 

domus més propera a les susdites i és la zona en la qual es va centrar Bergés. 

Aquestes termes foren els banys principals de la vil·la i també la zona principal 

d’esbarjo i oci. 

Estaven dedicades exclusivament al culte al cos per aconseguir l’equilibri entre el 

cultiu de l’ànima i de l’exercici físic. També eren importants les relacions socials que 

s’hi establien, especialment a les latrines i a les sales de reunió. 

 

Les termes de la Vil·la Romana dels Munts són unes de les termes privades més 

grans de Catalunya i tenen una riquesa decorativa molt superior a altres, degut a la 

gran personalitat que hi va residir i va fer afegitons i reconstruccions. 

Va començar la seva construcció a partir del segle I dC aproximadament, i 

coincidint amb l’arribada de Caius a la vil·la es van ampliar, tot afegint escultures i 

engrandint-les, com per exemple les piscines del frigidari. 

 

Als Munts no s’aprofitava cap font d’aigua termal natural perquè es desconeixia o 

simplement no se’n disposava, no com passava en altres zones,que com per 

exemple Caldes de Montbui o Caldes de Malavella tenien una font natural d’aigua 

calenta. 

Cal a dir que les termes van ser utilitzades com a vivenda medieval durant l’Edat 

Mitjana cosa que va deteriorar molt més els estrats i va dificultar la seva 

investigació. 

Normalment, totes les termes tenien unes estances comunes, és a dir, les estances 

mínimes d’unes termes eren un atri, un tepidari, un caldari, un frigidari, un forn i 

unes latrines. 

A part d’aquestes estances podia haver un vestuari, un sudatori, sales de reunió o 

una palestra exterior. 

 

Cada sala tenia una temperatura diferent, depenent de l’activitat que s’hi realitzés: 

estances a temperatura ambient, estances a temperatura tèbia i estances a 

temperatura alta. 
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- Estances a temperatura ambient 

L’ATRI  (Fig.31 núm.3) 

Era el rebedor de les termes al qual s’accedia mitjançant una avantcambra on hi 

havia la porta, que estava alineada amb la porta de la domus, sense ser una 

continuació del criptopòrtic. (Fig.31 núm.2 i Fig.32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al centre de la sala hi havia un impluvium que recollia les aigües de la pluja, que 

s’enmagatzemaven a l’estany (compluvium). Tenia quatre columnes que sostenien 

l’impluvium, anomenades tetrastilum de les quals actualment només en resten les 

bases. (Fig 33) 

Hi havia un banc al llarg de les parets, per això hi ha l’hipòtesi que fos un atri i un 

vestidor alhora, i que per tant, hi hauria uns prestatges a la paret per dipositar-hi la 

roba. Tot i això opto pel fet que existia una sala destinada al vestuari (Fig.31 núm 

5). 

 

Fig.31: Plànol de les termes inferiors de la vil·la (numerat per estances).

Fig.32: Entrada a les termes. Actualment s’hi està fent obres per poder fer que l’itinerari 
turístic passi per l’entrada original.  
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Estava decorat probablement amb mosaics o pintures a les parets i de marbre el 

banc i  l’impluvium. Presenta un paviment de blocs de pedra d’Alcover, ara 

parcialment cobert per la sorra, tot i que encara es pot apreciar lleugerament el seu 

color característic. 

Comunicava amb una habitació a la part dreta (Fig.31 núm 13) i amb el distribuïdor 

(Fig.31 núm.4). 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANÇA núm.13  (Fig.31) 

A aquesta estança s’hi accedia a través de l’atri, i presentava un mosaic policrom, 

del que actualment se’n conserva una part. 

Aquesta sala comunicava amb dues sales més a l’est però són gairebé impossible 

de distingir en el sòl ja que estan o molt destruïdes o cobertes per la sorra. (Fig.34) 

No se sap amb exactitud la funció ni d’aquesta sala ni de les adjacents, però per tal 

de reconstruir les termes les he relacionat amb sales de reunió i de lectura, que 

tenien accés des del jardí. En aquesta estança, i a la paret que toca amb la de l’atri 

hi ha un mur amb un sistema de ventilació ja que hi ha un conducte intern al mur, 

el perquè del qual no se sap, igual que el de la seva forma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig.33: Restauració dels bancs de l’atri a la part inferior de la imatge  
                           la base d’una columna. 

Fig.34: Vista de l’estança núm.13. A la dreta 
les dues petites cambres. 

 

Fig.35: Vista de l’estructura citada, amb el 
conducte marcat. 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 XXXIV

EL DISTRIBUÏDOR (Fig.31 núm.4) 

Aquesta sala de planta en forma d’absis rectangular servia per comunicar les 

diferents estances de les termes,i alhora feia de separador de la zona freda i de la 

calenta.  

Les portes d’accés a les dues zones (una a la dreta i l’altre a l’esquerra del mapa) 

no formaven una linea recta, estaven construïdes en diagonal per evitar corrents 

d’aire i la conseqüent pèrdua d’escalfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conserva restes d’un mosaic policrom i restes del revestiment de plaques de 

marbre verd a les parets (Figs.36b,c,d de l’ annex). 

Pot ser que hi hagués una font ja que hi ha restes d’una construcció de planta 

rectangular al terra, vora la paret (Fig.36e). 

 

EL VESTUARI (Fig.31 núm.5) 

A aquesta sala s’accedia a través del distribuïdor, i segurament disposava d’uns 

bancs i d’unes guixetes a les parets per desar-hi la roba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL FRIGIDARI  (Fig.31 núm.6) 

Era la sala de temperatura ambient i consta de dues piscines d’aigua freda. Una de 

planta absidial, una natatòria (natatio) i una sala que fa de distribuïdor del frigidari. 

Fig.37: Vestuari vist des del distribuïdor.

Fig.36: Distribuïdor vist des de l’entrada a les termes. 
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Aquest distribuïdor estava pavimentat amb un mosaic policrom i les parets 

recobertes de marbre de color verd oliva. Al centre d’aquesta habitació prodria 

haver hagut una font les restes de la qual no es conserven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi ha una piscina petita de planta quadrada que comunicaria amb la natatio i que 

segurament en temps de sequera (o altres circumstàncies) aquesta comunicació es 

tancava per concentrar tota l’aigua a la piscina petita. Tenia una fondària menor a 

la de planta absidial i les parets estarien recobertes amb plaques de marbre blanc-

grisós o blanc-blavós. 

 

La piscina de planta absidial tenia tres fornícules que contenien una estàtua de 

Cupido, Higea o Esculapi (figs. 38b,c,d de l’annex). 

La oficialització del cristianisme durant l’Imperi va provocar que totes les figures 

mitològiques que havia a les cases fossin retirades i substituïdes per altres de 

cristianes. Aquest fet va ser present a la vil·la dels Munts ja que es van retirar les 

figures d’ Eros, Higea i Esculapi que hi havia al frigidari de les termes inferiors. 

Totes tres estàtues tenen relació amb la medicina, i degut a la seva relació es pot 

afirmar que creien en la propietat curativa de les termes, és a dir, la cultura i en 

especial la religió romana, es pot dir que van arribar plenament al camp de 

Tarragona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.38: Les tres estances del frigidari vistes des de la part superior de la natatio. 

Fig.39: Piscina petita del frigidari.                              Fig.40: La piscina de planta absidial del  
                                                                             frigidari. 
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Tenia una fondària d’un metre i quaranta centrímetres i s’hi accedia mitjançant tres 

esglaons. 

L’aigua queia per una cascada, aprofitant la inclinació natural del terreny, sense la 

necessitat d’una bomba d’aigua. L’aigua venia canalitzada per un conjunt de 

conductes que provenien del dipòsit situat al jardí i de l’habitació-dipòsit de la 

domus.  

La natatio, també de planta absidial, actualment encara presenta dues escales (una 

al costat de la piscina petita que és de tres esglaons i l’altre que comunica el 

passadís amb la natatio, de nou esglaons) i un marge (solarium) en el qual 

segurament hi hauria escultures o es prendria el sol, ja que era l’única estança 

sense sostre (Fig.40b de l’annex). 

L’absis d’aquesta darrera piscina es conserva com una construcció molt basta, amb 

una escletxa per on correria l’aigua, que gràcies a la inclinació de l’absis permetia 

fer córrer l’aigua. 

S’hi va trobar un relleu d’Hélios i Selene que formava part d’una estàtua 

monumental que hauria al centre de l’absis de la piscina. 

Les parets i el paviment estaven recoberts d’un material que les feia impermeables 

i que encara és visible (Fig.40c de l’annex). 

 

Les parets de totes les estances del frigidari estaven cobertes de plaques de marbre 

blanc-grisós o blanc-blavós, però les restes conservades són mínimes degut a 

l’espoli sofert. 

Després de ser utilitzada, l’aigua era conduïda a les latrines i després l’aigua de 

rebuig era canalitzada pendent avall. 

A les piscines del frigidari també es van trobar dos escuts de forma rectangular. Un 

conserva un tros de braç i una mà a una mida més gran que la natural, sostenent 

un escut que es composa d’un cap de Gorgona acompanyat de Fòsfor, Hèsper i 

Oceanus. 

Eva María Koppel apunta que podria haver pertangut a “una figura de gladiador ya 

que junto a él se halló el fragmento de una pierna cubierta por bandas de tela o 

cuero y con una placa triangular de metal bajo la rodilla”. El segon escut tenia 

també un cap de gorgona. 

 

Pot ser que Caius tingués els escuts com a commemoració d’uns jocs que ell mateix 

hauria organitzat a l’amfiteatre de Tarraco. En aquest cas es veu la xarxa de 

relacions i aparences que havien de mantenir els alts càrrecs. També es pot veure 

en el fet que el propietari de la vil·la tingués una escultura d’Antínous, un jove 

esclau natural de Bitínia que era el favorit de l’emperador Adrià. Aquesta peça té 

característiques pròpies més de l’època antonina que de l’adriana, però pot ser que 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 XXXVII

fos construïda el mateix any de la mort d’Adrià, ja que esculpir-la un cop mort 

l’emperador resultaria absurd i poc probable. 

 

El conjunt d’escultures trobat als Munts és d’una gran qualitat estilística fet que el 

fa remarcable dins de la Hispània romana. A part d’aquest conjunt d’escultures 

també és remarcable la troballa de columnes i capitells de marbre, de vàlvules 

reguladores a l’habitació-dipòsit, tubs de ceràmica, àmfores i altres recipients d’ús 

domèstic. 

 

EL PASSADÍS (Fig.31 núm.16) 

Hi havia un passadís que comunicava el distribuïdor i l’exterior, i el distribuïdor amb 

el caldari i el sudatori. 

L’altre passadís comunicava el distribuïdor del frigidari amb les latrines, el forn i 

l’exterior. A través d’aquest passadís també s’accedia a unes altres escales del 

frigidari que pujaven al marge de la natatio. Aquest passadís tenia les parets 

ornamentades amb uns estucs amb motius geomètrics senzills de tonalitats 

vermelloses i ocres (Figs.42b i c de l’annex). 

 

- Estances a temperatura tèbia  

 
ELS TEPIDARIS (Fig.31 núm.10,14 i 15) 

Eren les sales a una temperatura entre els 25 i els 30ºC que servien d’aclimatació a 

les de temperatura ambient des de les càlides i viceversa. 

El tepidari núm.10 tenia l’ hipocaust amb suspensura ja que s’escalfava per un 

sistema d’aire calent subterrani. Feia de sala de transició entre el caldari i el 

sudatori. Actualment només se’n conserven uns pilars i un fragment del paviment 

en suspensura (in situ, veure Fig.43), però que ara amb unes obres de 

reconstrucció que s’estan realitzant ja no es conserva. 

 

                           

Fig. 41 i 42: A l’esquerra dues vàlvules trobades a una de les cisternes que permetien regular la pressió de 
l’aigua. A la dreta tub de calefacció que data al del segle I dC. 
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El tepidari núm.14 feia de sala de pas entre el distribuïdor del frigidari i el caldari i 

tenia unes dimensions més reduïdes que l’anterior. 

El núm.15 estava entre el passadís (provinent del distribuïdor) i el sudatori i la 

piscina de planta absidial del caldari. Tant el 14 com el 15 eren sales que per la 

seva dimensió no necessitaven escalfar-se ja que els servia la calor provinent de les 

sales a les que servien d’espai de transició. 

 

LES LATRINES (Fig.31 núm.9) 

Per la seva proximitat amb el forn i per contenir a una paret un tub que evacuava 

l’excés de calor cap a l’exterior provinent del forn, podria ser que la sala estés a 

una temperatura més càlida que el corredor. 

Es conserven les restes d’un gran finestral que tindria vistes al mar i que serviria 

d’escalfador natural de la sala (Fig.43b de l’annex). 

Sota els seients hi havia un canal de neteja l’aigua del qual provenia de les piscines 

del frigidari i corria contínuament per garantir la higiene. 

Els bancs, que es trobaven sobre la canal de neteja, tenien uns forats a la part 

superior i un altre a la frontal per introduir els estris convenients per netejar-se, 

encara se’n conserva una part i es pot veure la base d’una font construïda en una 

paret que serviria per netejar-se i netejar els estris. 

Just a la part de dalt de la paret hi ha les restes d’un tub de ventilació provinent del 

forn de la cambra adjacent (Fig.43c de l’annex). 

Les parets d’aquesta sala estarien recobertes amb plaques de marbre (són visibles 

plaques de pedra que farien de guia a les plaques de marbre) i el terra podria 

contenir un mosaic o ser de pedra d’alcover (com l’atri). 

 

Estances a temperatura elevada 

EL SUDATORI  (Fig.31 núm.11) 

Era la sala destinada a l’ús termal amb la temperatura més elevada, uns 55ºC 

aproximadament, per la seva proximitat al fogar i per l’activitat a la qual estava 

destinada. 

Fig.43: Tepidari vist des del sudatori. A la dreta es poden observar les 
restes de pilars i el terra en suspensura. 
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L’altura original de les parets encara es pot observar (Fig.45) i s’hi poden apreciar 

uns forats de ventilació per evitar una temperatura massa elevada i l’inici d’una 

cúpula que cobriria l’estança fent de sostre. S’intueix la cúpula per la corbatura 

final, construïda per evitar la condensació ja que el grau d’humitat havia de ser 

elevat (85%), però sense superar-lo per no sentir sensació de pluja (Fig.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com la majoria de laconicum, era una de les sales amb les parets més altes, i 

aforadada al llarg de la paret com a sistema de ventilació i regulació de la 

temperatura. 

Hi ha la possibilitat que hi hagués una font i bancs com a l’atri, però d’aquesta sala 

no es conserva l’hipocaust i per tant, res del que hi hagués a sobre. 

Es dedueix que hi havia un paviment en suspensura per les comunicacions que hi 

ha per sota del nivell del terra del tepidari en suspensura que des del qual es pot 

accedir. 

 

EL FORN (Fig.31 núm.8) 

Se sap de l’existència de dos forns, que estaven situats al costat de les cambres a 

les quals havien d’escalfar, però no es descarta l’existència de més a l’alveus 

rectangular del caldari i encara un altre a la paret exterior del sudatori. 

Estava per sota del nivell del paviment suspès de les sales a les quals escalfava i 

s’arribava a temperatures molt elevades. 

Podia haver consistit en un fogar que escalfava una caldera de bronze que contenia 

l’aigua de la pisicina del caldari i que alhora serviria per escalfar l’aire i les parets 

(Fig.46). Tot i això, per tal de fer les reconstruccions he optat pel fet que fos un 

fogar que escalfés l’aigua de l’alveus de sobre directament i que la mateixa calor 

servís per escalfar el tepidari mitjançant el buit entre el paviment original i la 

suspensura. 

 

Fig.44: Restes de la paret del sudatori al fons de la 
imatge. 
 
 Fig.45: Restes de la paret de mida original del 
sudatori.  
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El forn tenia com a combustible la llenya, que s’emmagatzemava a l’estança del 

forn i n’hauria també en magatzems pròxims a les termes (Figs.46b i c l’annex),  o 

en una de les cambres de l’estança número 13 (Fig.31, núm. 13) o en la 

construcció del nord. 

Per mantenir les sales d’alta temperatura amb l’escalfor òptima es feia servir un 

sistema de calefacció basat en forns, hipocaust, i tubs i conductes per les parets. 

 

El forn escalfava l’aigua i creava vapor i aire calent, que era conduit per tubs (que 

acostumaven a ser de plom o bronze) o per espais buits dins de les parets (Fig.46d 

de l’annex). 

L’aire passava a través d’un espai subterrani, l’hipocaust (hipocaustum), que 

mitjançant uns pilars (pilae) de maons sostenien el paviment (suspensura). 

L’alçada a la qual es trobava el paviment era d’uns 50 o 60 cm aproximadament, i 

els pilars estaven col·locats regularment al llarg del terra per repartir el pes del 

paviment suspès (Fig.46e de l’annex). 

S’escalfava l’aire del caldari i s’aconseguia una temperatura molt elevada, però 

quan arribava al tepidari que tenia hipocaust (cal recordar que els altres no tenien 

sistema de calefacció) l’aire no era tant calent i per tant, no escalfava tant 

l’ambient, i així mantenia una temperatura estable i tèbia. 

Per evitar la condensació i l’acumulació d’aire calent hi havia uns espais a les parets 

que conduïen l’aire cap a l’exterior, com ara uns tubs d’evacuació que tenien doble 

funció: punt de sortida de l’excés d’aire a l’exterior i per a escalfar les parets i 

consegüentment de les parets i els espais annexos a aquest darrer.  

Les sales de temperatura tèbia i calenta tenien un recobriment de formigó per 

resistir a la humitat, un sistema grec, però que els romans van perfeccionar fins a 

deixar de fer servir els brasers que feien servir els grecs. 

 

EL CALDARI (Fig.31 núm.7 i 12) 

Les termes tenien dos caldaris: un al costat del sudatori, que era una piscina fonda 

Fig.46: A la esquerra de la imatge es pot apreciar el fogar.
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de planta absidial i un darrer caldari que tenia dues piscines petites o banyeres 

(alvei). Eren sales amb una temperatura alta, però inferior als 55ºC del sudatori. 

El caldari núm. 12 tenia una habitació contígua on podria ser que hagués una font 

(labra) per refrescar-se i que tingués múltiples usos.   

El caldari núm.7 tenia dos alvei: un era rectangular i l’altre tenia forma absidial i 

estava situat just sobre del forn.  

Tenien poca fondària i estaven recobertes d’un material aïllant, que permetia no 

cremar-se els peus, però sí deixava passar la calor per escalfar l’aigua i l’ambient. 

No es conserva el paviment en suspensura d’aquest caldari, però tindria la mateixa 

altura que el tepidari adjacent. 

 

 LA HIPOTÈTICA PALESTRA 

A part d’aquestes sales hi havia espais annexos destinats a la pràctica de l’exercici: 

la palestra. No hi ha constància de la seva existència, però per l’espai es pot deduir 

que hi hauria un sorrall rectangular porticat on es practicava la lluita, l’halterofília, 

l’harpastum (una espècie de rugby) i el trigon. 

A part del sorrall, tots els camps contiguus a les termes els servien per practicar la 

carrera o per passejar. 

 

2.7. LES TERMES DE LA PLATJA 

Al costat de les roques de la platja d’Altafulla es van trobar les restes d’unes termes 

complementàries a les de la vil·la, que aprofitarien l’aigua del mar com a frigidari 

natural i caldari, la platja com a palestra i el mar com a natatio. 

Les restes estan molt destruïdes (Fig.47) i no es poden apreciar ni identificar les 

parts descrites per tots els autors que han fet referència a les termes de la platja 

degut a la quantitat de males herbes que recobreixen la construcció. A simple vista 

el que es veu és un passadís de parets baixes i la sala central poblada de males 

herbes. A més a més, la construcció d’un búnker per a metralladores durant la 

Guerra Civil espanyola a pocs metres de les restes va fer que encara es destruís 

una part més (Fig.47b de l’annex). 

 

 

  

  

 

 

 

 
Fig.47: Vista general de les termes de la platja. (Figs.47c i d de l’annex)
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Segons José Sánchez Real: “Esparcidos por la playa y dentro del mar se ven hasta 

una veintena más de sillares. Por encima de estos restos se hallan parte de una 

conducción de agua y de otros muros y pavimentos”. 

Cal recordar que el nivell de l’aigua d’aleshores era molt inferior a l’actual. És per 

això també que les restes estan tan erosionades, sumant l’erosió que provoca la 

salinitat marina de la mar, ja que aquestes termes estan a escassos metres de 

l’aigua, i últimament ja gairebé arriba l’aigua. 

És sorprenent com, encara que estigui tan a prop del mar i hagi sofert els forts 

impactes de la mar, s’hagi conservat fins els nostres temps. 

 

Aquesta zona va ser excavada entre els anys 1969 i 1970 per Bergés, i segons un 

extracte: “ [...] sólo se conserva una gran sala rectangular de siete metros de 

anchura, dos grandes escalones que recorren los cuatro lados del recinto y que 

comunica con dos pequeños absidiolos que contendrían pilas o bañeras. El piso de 

la sala se conserva sólo en ángulo norte de la misma y es de opus testaceo [...]. 

Los pilares del hipocausto se conservan mejor aunque no en su totalidad y están 

formados por ladrillos de 22 cm de lado [...] aparte de otros soportes constituidos 

por la roca natural del subsuelo labrada expresamente. [...] Volviendo a la gran 

sala citada más arriba, creemos que debió corresponder al caldarium de las termas, 

dado su pavimento hidráulico, y su hipocausto con huellas marcadas por el paso del 

fuego [...] ”. 

 

2.8. LA HIPOTÈTICA ENTRADA DE LA VIL·LA 

Bergés afirmava que la construcció que alguns consideren com a entrada 

monumental no era més que una prolongació de les termes superiors de la zona 

residencial. Però per la seva llunyania i la seva situació sembla indicar que era la 

gran entrada a la vil·la, situada a prop de la Via Augusta. 

S’aprecien dos torreons que Bergés va poder confondre amb dos alveols de les 

termes ( fig.48b de l’annex). Tot i així, és massa hipotètic per poder afirmar què 

és. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig.48: Localització de la hipotética entrada a la vil·la. 
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2.9. L’HABITACIÓ NORD 

Aquesta habitació no té una funció definida, però sí és important perquè permet 

documentar el moment d’abandó i del seu enderroc. 

Va quedar en desús al segle II dC a causa d’una possible destrucció (cal recordar 

l’incendi del s.III dC i les seves possibles causes). 

Està situada al nord-oest de l’atri de les termes inferiors, i podria ser que tingués la 

funció de magatzem de llenya o una altra funció dedicada al manteniment de les 

termes inferiors com per exemple una caldera. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.49: Situació de l’habitació nord.
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RECONSTRUCCIÓ DE LA VIDA I COSTUMS 

 

Religiositat 
 

La recent troballa d’un mitreu a la zona residencial de la Vil·la Romana dels Munts 

ha clarificat i exemplificat les pràctiques religioses que s’hi practicaven. 

Amb aquesta troballa també es pot demostrar que aquesta zona va arribar a estar 

plenament integrada en l’àmbit romà, en tots els seus aspectes, com hem vist fins 

ara. Però aquesta prova tan important en la implantació del model romà (en aquest 

cas en especial el religiós) permet conèixer els rituals i les festivitats que 

celebraven. 

Per entendre la funció que feia cal remuntar-nos als origens d’aquest ritual: Mitra, 

un déu d’orígen persa  adoptat per l’Imperi romà a la segona meitat del segle I aC 

però que va expandir-se amb més intensitat al segle III dC, era el déu del Sol. 

Alguns legionaris procedents de campanyes a la zona del Danubi (on el culte a 

Mitra estava molt estès) van difondre pel Nord-Est de la província romana 

Tarraconense el culte a Mitra durant el segle II dC.  

Caldria remarcar que també altres religions orientals com el judaisme, creences 

egípcies i creences de l’Àsia Menor van ser adoptades per la religió de l’Imperi, 

perquè la religió de fins aleshores no cobria alguns desitjos com la unió amb la 

divinitat i la purificació. 

Segons la llegenda, Mitra va matar un brau, símbol de la victòria de l’home sobre 

els animals, perquè a partir de la seva sang naixéssin els éssers vius, és a dir, per 

donar origen a la vida.  

 

El procediment del ritual explica l’estructura i organització d’un mitreu, ja que havia 

d’imitar la foscor i la sensació d’una cova. El mitreu d’ “Els Munts”, per aquesta raó, 

era fosc i sense cap finestra i estava a un nivell inferior al del criptopòrtic, des del 

qual s’hi accedia mitjançant unes escales.  

Disposava d’una avantcambra on s’hi feien els preparatius del ritual, d’uns bancs al 

llarg de les parets laterals per als menjars del ritual i d’un santuari al fons de la 

cova, on estaria col·locada la seva figura al centre, com a centre de la vida. 

 

 

Activitat agrícola i comercial 

Una de les activitats econòmiques i agrícoles més importants era la vinicultura, ja 

que el producte que se n’obtenia era un dels productes bàsics tant del comerç com 

de l’alimentació romana.  
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La troballa de dòlies, premses, àmfores i sitges hermètiques, pot afirmar-se i 

evidenciar el comerç que tenien des de la Vil·la tant de vi com oli (per a cuinar o 

com a combustible), cereals i salaons. 

La presència del mar és notòria en el fet que era una font de recursos com el peix 

per fer els salaons per a la seva posterior comercialització i d’altra banda, per 

proporcionar una altra via comercial, la via marítima, a part de la via terrestre, la 

Via Augusta. 

 

També cal destacar l’apicultura, molt important pel gran ús del producte que se 

n’obtenia: la mel. Era l’únic edulcorant conegut, ja que el sucre no s’utilitzava 

encara, i es feia servir per endolçar tant el conegut mulsum com la resta 

d’aliments. 

 

També caldria esmentar la dieta romana, i en part, desmitificar-la. És el camp de la 

gastronomia un aspecte a tenir en compte en l’estudi de l’arrelament i penetració 

del model de vida romà. 

Cada regió podria tenir els seus productes, així com el seu substrat també en la 

gastronomia. 

Per tant, la dieta podria variar en funció dels productes que es conreessin, així com 

la manera d’elaborar-los que podia variar en relació a l’origen dels esclaus o si 

s’havien adaptat més a la cuina ibèrica, diferent en molts aspectes a la romana.  

 

Les termes inferiors 

No es pot fer una recreació, però sí una aproximació més precisa que a la resta de 

zones. 

  A les termes inferiors s’arribava creuant el jardí, seguint en línea recta el 

criptopòrtic, seguint un camí de columnes que formaven pèrgoles fins a l’entrada de 

les termes. A l’entrada hi hauria una porta que s’obiriria cap a dins, que es tancaria 

en acabar el dia, igual que la porta que hauria a l’entrada de la domus. L’entrada 

donava pas a un gran espai rectangular, a una altura més alta que la de les termes 

que per això s’accedia a l’atri baixant dos esglaons. 

A l’atri, s’asseien als bancs, parlaven i gaudien de l’aigua de l’estany central. 

A partir d’aquí podien decidir si anar a la sala de reunions, fer un recorregut termal 

o exercitar-se a la palestra. 

Tant si decidien fer un recorregut termal o fer exercici passaven abans pel vestuari, 

on deixaven les seves pertinences als nínxols de la paret. 

Des del distribuïdor, normalment els joves anaven a l’exterior, a la palestra a 
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practicar esport i després els esclaus els netejaven la suor i la sorra. Se’ls hi 

netejava amb sabó de sosa i un cop nets gaudien de les termes. 

Segons Bergés, les termes podrien haver tingut dos recorreguts paral·lels o 

un de llarg. El primer recorregut consistia en passar per les estances del caldari 

dels dos alveols i acabar al frigidari mentre que el segon recorregut consistiria en 

passar per les estances de l’altra banda de les termes, és a dir el sudatori. Tot i 

això, és més probable que fos tot un recorregut, molt llarg i passant per totes les 

sales. 

Primer de tot, els esclaus feien un massatge i els untaven amb olis al distribuïdor. 

D’aquí es dirigien al caldari dels dos alveols però abans de submergir-se a l’aigua 

els retiraven l’oli i la suor amb els estrígils. D’allà es dirigien al tepidari, en direcció 

al sudatori, on hi restaven una estona abans de gaudir d’un bany de vapor. Al 

sudatori no hi estaven molt ja que, si tenim en compte que el sudatori seria 

l’equivalent actual a la sauna, uns deu minuts eren suficients. Si tot i això volien 

romandre-hi més, podria ser que hagués un sortidor d’aigua freda per refrescar-se. 

Seguint aquesta direcció passaven per un tepidari abans de submergir-se en la 

piscina d’aigua calenta. Aquesta pisicina del caldari era una natatio d’aigua calenta, 

amb la diferència que en aquesta no seria molt agradable nedar. El jacuzzi actual 

equivaldria a aquesta piscina. A la cambra adjacent potser hauria fonts d’aigua 

freda per anar refrescant-se i bancs i/o lliteres per rebre massatges. 

L’últim tram del recorregut era el frigidari, on, des del caldari, s’hi arribava 

atravessant el distribuïdor. També es podria decidir acabar el recorregut aquí i no 

visitar el frigidari, però els romans pensaven que un bon bany fred com a últim 

tram del recorregut era molt aconsellable i tonificador. 

Al frigidari es podia triar o nedar a la natatio i prendre el sol, o romadre a la 

piscina.  

Un cop acabat el recorregut termal es feia l’últim massatge tonificador, una última 

aplicació d’olis i perfums, una depilació tant a les dones com als homes i fins i tot, 

s’aplicaven tints als cabells o es tallaven i pentinaven. 

Les termes, però, només s’obrien pocs dies a l’any, quan rebien visites de 

personatges importants i influents, o per a celebracions especials 

(commemoracions de fets i gestes importants de Caius, així com la commemoració 

a una lluita de gladiadors patrocinada per Caius). 
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RECONSTRUCCIÓ HIPOTÈTICA DE LES TERMES 

INFERIORS 

Mitjançant fonts escrites, fotografies, imatges d’altres termes i l’experiència directa 

visual, he intentat fer una aproximació a l’aspecte que podrien haver tingut les 

termes inferiors de la Vil·la Romana dels Munts. 

La majoria de la “inspiració” prové de l’observació i del contacte directe que he 

pogut tenir amb les restes arqueològiques. He pogut sentir textures, veure restes 

de mosaics i petits troços de marbre. M’he pogut situar en l’espai i retrocedir en el 

temps. M’he informat i mitjançant aquesta informació he pogut establir els colors 

aproximats de les parets, dels paviments. 

Potser hi ha detalls personals, coses que a través de les fonts escrites i de la 

comparació amb altres jaciments he pogut reconstruir. 

Al comparar plànols de la planta de les termes he vist que no hi ha unanimitat en 

l’aspecte de les termes. Per tant, l’experiència visual m’ha ajudat i m’ha guiat molt 

en aquesta reconstrucció. 

Reconec que és un projecte molt ambiciós el que he volgut dur a terme, però 

encara volia fer-lo més. Volia reconstruir la vil·la en la seva totalitat, però m’ha 

estat impossible i m’he conformat amb aquesta petita zona. 

Si hagués abarcat més zones, la qualitat no seria la mateixa, ni hagués parat 

atenció en tots els detalls, a part que és molt complicat ja que són zones que tot i 

que s’hagin excavat resulten difícils de definir i precisar. 

El procés reconstructiu ha estat llarg, en ocasions feixuc i complicat. 

Vaig començar pel frigidari, i a partir d’aquí vaig anar adherint en l’ordre següent 

més habitacions: l’atri i el distribuïdor, el vestuari i el passadís adjacent al frigidari, 

el forn i el caldari dels alveols, el tepidari d’hipocaust i el tepidari que surt des del 

frigidari, el sudatori, la piscina fonda del caldari i el passadís, el terreny de la part 

oest de les termes i la del nord junt amb l’entrada i finalment la palestra i la zona 

est de les termes. 

Vaig considerar que la piscina-caldari era realment una piscina per la seva 

profunditat, i que era d’aigua calenta per la seva proximitat al forn i per diverses 

fonts escrites com la del plànol del tríptic que donen a l’entrar al jaciment, on diu 

que aquesta estança era un caldari. 
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Pel que fa els materials m’he guiat per la experiència directa (veient els fragments 

de materials que encara es conserven), de l’ajuda d’una geòloga i de l’ajuda del 

senyor F.Tarrats.  

Per fonts escrites he trobat que els materials utilitzats als Munts són de diferents 

procedències. El que predomina és el portasanta (color marró o rosat molt 

maleable) seguit del greco scritto (de venes negres o blaves sobre un fons blanc) 

seguit del giallo antico (de tonalitats normalment groguenques). També s’han 

documentat altres com l’Africà, el cipollino (de color verd amb vetes verd fosques) i 

el cipollino marí, pedres locals com la d’Alcover (grisenca), del Mèdol, la Santa 

Tecla (de rosades a groguenques), el Brocatello de Tortosa (nòduls grisencs sobre 

fons groc) i altres com la pissarra a part de fragments no identificats. 

La reconstrucció virtual està al CD que adjunto amb el present treball. Només cal 

seguir les instruccions que es troben a la mateixa carpeta (Reconstrucció de les 

termes inferiors de la Vil·la Romana dels Munts) que la instal·lació del programa i el 

document de la reconstrucció. Al mateix CD també hi ha el treball (Treball) (la tapa 

va a part, amb el nom de Tapa) en format Word a la carpeta Treball. 

Més tard vaig decidir fer una maqueta, per tal de complementar la reconstrucció 

virtual. Aquesta tasca se m’ha fet molt més complicada, a part de les hores de 

treball emprades en la seva construcció. 

Més que la decoració interior he intentat fer una reconstrucció de la planta de 

l’edifici, i de la irregularitat del terreny en què estan assentades les termes, així 

com un aspecte hipotètic de l’aparença i les proporcions.  
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ÀREA ARQUEOLÒGICA 

La Vil·la Romana dels Munts comprèn tota la superfície més elevada i la vessant 

occidental del Cap Roig. Dins d’aquesta àrea hi ha diversos jaciments 

interrelacionats, com és el conjunt de la zona residencial, la zona rústica, les 

termes inferiors, les termes de la platja, la pedrera i la necròpolis. 

A la part posterior de la zona residencial s’hi va trobar una necròpolis i una zona 

d’enmagatzematge que data el seu abandonament a finals del segle III. 

La necròpolis va començar a fer-se servir aproximadament a finals dels segle III - 

principis del IV, i s’abandonà a la mateixa data que tota la vil·la. 

Les tombes són fosses excavades a la roca i tenen com a tapa una llosa de pedra. 

Ja es van descobrir a principis del segle XX, igual que la Tartana, degut a treballs 

agrícoles. 

Es coneixen dues pedreres, una a l’oest de la zona residencial i l’altre a tocar de la 

platja, fent  de límit entre Torredembarra i Altafulla. 

La pedrera de la Vil·la data de l’època de l’alt Imperi (com la vil·la), i el seu 

abandonament de l’època visigòtica. Se n’extreia pedra calcària miocència tova i 

groguenca i porosa. Va ser utilitzada, segons Mª Dolores del Amo per a la 

construcció de la Vil·la per la seva proximitat, per l’època en què daten ambdós 

jaciments i per trobar aquell tipus de roca a la Vil·la. 

Va quedar amortitzada a l’època romana i visigòtica, ja que a l’època medieval se 

solia utilitzar les pedres i els càrreus de la Vil·la, exposada a l’espoli, i no va tornar 

a extreurese’n pedra fins la Guerra Civil Espanyola de 1936. 

L’ altra pedrera és de Sant Antoni, actualment situada a la Urbanització que porta el 

seu nom. 

La pedra era miocènica també, vermellosa i groguenca amb el pas del temps, tova i 

calcària. També va poder ser utilitzada a la Vil·la dels Munts, tot i que la seva 

llunyania i que la major part de roca es va extreure en època medieval. 

 

Actualment només una part de l’àrea arqueològica està tancada. Les termes de la 

platja i la pedrera pròxima a la platja estan fora del tancat, degut a la llunyania 

respecte la zona residencial. 

Caldria fer esment també d’alguns assentaments propers als Munts i que es troben 

al terme municipal d’Altafulla, corresponents a l’època ibèrica i romana. 
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L’assentament ibèric d’època final anomenada La Coma podria tenir els seus 

orgines al s.V aC, amb l’esplendor als ss.IV i III aC. 

Es troba en un punt estratègic (vessant del turó de La Coma, que domina la Vall del 

Gaià), però les restes estan molt disseminades i en molt mal estat de conservació. 

Aquest assentament pot ser que s’abandonés (o que s’obligués a abandonar) a 

l’època tardano-republicana (ss.II-I aC), però s’ha trobat material ceràmic del segle 

I dC, per tant, podria ser que el model plenament romà no s’extengués ni s’unifiqué 

fins aquest segle (segle de la construcció dels Munts). 

La Casera és un altre assentament ibèric de la zona, però amb una presència de 

ceràmica romana, el que fa pensar que podria haver estat un assentament rural 

(difícil de precisar si és una vil·la) romà de l’època tardo-republicana i va perdurar 

fins l’època alto-imperial, però no es pot assegurar que ho fes fins el Baix Imperi. 

L’assentament rural romà “Revellà” es troba al turó Torell, entre la Riera de Gaià i 

Altafulla. La cronologia és imprecisable, així com la tipologia. 

La Vil·la de la Plaça de l’Església d’Altafulla està molt malmesa per l’assentament 

medieval. La tradició parla d’unes termes a la plaça, i pels materials es podria datar 

a l’Alt Imperi. 

La Vil·la del costat de la vila d’Altafulla data del s.I dC, i el abandó al Baix Imperi 

(ss.III-IV dC). Degut a les tasques agrícoles ha quedat malmesa, però s’ha trobat 

dipòsits, conduccions d’aigua i paviments que han permès datar-la. 
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EXCAVACIONS I INVESTIGACIONS ANTERIORS 

Al segle XVI Lluís Pons Icart, el primer arqueòleg i historiador de Tarragona, sabia 

de l’existència de restes arreu de l’ager tarraconensis: “En una montanyeta que és 

devant d’Altafulla se mòstran vestigis de grans edificis de temps dels romans; 

tròban-s’i medallas y trossos de marbres de diverses colós y vetas pintats, [...]”.  

Durant els segles següents no es coneix cap text en què apareixin les restes dels 

Munts. 

No és fins l’any 1859 que el senyor Buenaventura Hernández publica una carta on 

diu així: “fueron descubiertos una serie de sepulturas toscas, compuestas de losas 

ordinarias de piedra [...]” on fa referència a les tombes de la necròpolis de la vil·la 

que es van trobar al fer plantar una vinya a la zona. 

 

També hi diu: “ no sería de extrañar que los considerables restos de pavimientos, 

baños y otras construcciones que ha encontrado el señor Oliver en sus terrenos 

perteneciesen a algun Vico o alqueria de un personaje romano, y las sepulturas 

fuesen enterramientos de sus esclavos o domésticos [...]”. 

 

A principis del segle XX el rector d’Altafulla va fer referència de les restes dels 

Munts i de la troballa de monedes. 

Bosch Grimpera publicà la notícia de la troballa de les sis-centes monedes de 

l’època baix-imperial ben conservades. Entre aquestes monedes es van trobar 

restes calcinades. Va ser Bosch Grimpera qui va considerar els “dos torreons de 

planta semicircular” que hi ha a l’oest de la domus, qui va dir que era una “vila 

amurallada qual entrada devia estar d’espatlles al mar i de cara a l’actual poble 

d’Altafulla”, és a dir, els torreons estan en la situació descrita per Grimpera. També 

fa referència a les pedreres contigües a la vil·la. 

 

L’any 1918, la comissió provincial de monuments artístics i històrics va fer 

referència a la troballa de les sepultures.  

José Sánchez Real va reemprendre la investigació de la vil·la l’any 1944 junt amb 

Isidro Valentines Llobell. Van trobar uns fragments d’una escultura de marbre, van 

fotografiar la vil·la i van realitzar un plànol però se’ls denegà una subvenció per 

aprofunditzar les investigacions. Entre els dies 2 i 14 de novembre de l’any 1953 

José Sánchez Real va realitzar una investigació més profunda. Va documentar 

canalitzacions, un dipòsit d’aigua i mosaics i carreus. 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 LII

Bergés Soriano realitzà excavacions l’any 1967, el mateix any que Bergés va iniciar 

la direcció del Museu Arqueològic de Tarragona. Va datar la construcció de les 

termes al segle I dC i el seu abandó a finals del segle IV dC i principis del V. La 

zona en la qual es va centrar va ser la domus i els seus voltants més propers. Va 

trobar un segell personal de Caius Valerius Avitus en un pou excavat a la roca. 

Bergés inicià la excavació de les termes inferiors l’any 1970 i va realitzar una 

investigació arqueològica també a les termes de la platja. 

Francesc Tarrats, l’actual director del Museu Arqueològic de Tarragona va dirigir les 

excavacions de la vil·la de l’any 1982 i a partir del 1987 (excepte el 1989). 

L’any 1995, el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona va voler reprendre la 

investigació i va presentar un projecte al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de 

Catalunya, el qual va ésser aprovat. 

Aquell mateix any van iniciar una excavació, en la qual es centraren en la zona sud-

est del jaciment. A partir d’aquesta excavació van documentar els nivells de 

destrucció de la domus, les termes inferiors i la possible existència d’un jardí entre 

la domus i les termes. Van trobar un sostre caigut de la segona planta de la domus 

(Bergés ja havia determinat que la domus tenia dues plantes), unes bigues 

carbonitzades i “[...] un plafó estucat amb una representació d’Oceà [...]”, uns 

mosaics de tema mitològic (el famós mosaic d’Euterpe) i uns capitells d’estil corinti. 

A mitjans de la dècada dels 90 F.Tarrats va reemprendre les excavacions de l’àrea 

de la domus més propera a les termes. 

La última excavació del jaciment es va dur a terme als anys 2004-2005 i van 

permetre localitzar un mitreu a la zona residencial. 

DATA QUI FETS 

s.XVI Lluís Pons Icart Existència restes 

1859 Buenaventura Existència necròpolis 

Principis s.XX Rector Altafulla Existència els Munts i troballa 

monedes 

 Bosch Grimpera  

1918 Comissió Provincial de 

Monuments Artístics i Històrics 

Troballa sepultures 

1944 José Sánchez Real i Isidro 

Valentines Llobell 

Fotografies, plànol, fragment 

escultura, subvenció denegada 

2-14 novembre 1953 J.Sánchez Real Investigació més profunda 

1970 Bergés Soriano Excavació termes i termes platja 

Mitjans dècada 1990 Francesc Tarrats Zona domus més propera a les 

termes 

 Fig.50: Evolució de les tasques d’investigació a “Els Munts”
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PROJECTES 

L’MNAT (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona) és l’entitat que gestiona la 

Vil·la Romana dels Munts entre altres com la Vil·la romana de Centcelles, l’Arc de 

Berà, el Teatre… 

Ha estat treballant en l’anomenat “Pla Director de la Vil·la romana dels Munts”, el 

qual està enfocat des de tres aspectes: 

− Investigació: tot i les múltiples intervencions arqueològiques encara 

queda molt per descobrir i treballar. Gràcies al que s’ha conegut a 

través de les últimes excavacions són possibles hipòtesis basades en 

fonaments més segurs i per tant podran ser més concrets. 

− Conservació i adequació: és l’aspecte condicionant del darrer i també el 

més difícil de dur a terme. Des d’aquest aspecte es vol potenciar la 

possible recreació i reconstrucció del jaciment per tal de fer les restes 

més comprensible alhora que es respecten els elements originals. 

− Museïtzació i difusió: en aquest aspecte s’enmarca els possibles 

dissenys d’infraestructures que permetin la seva difusió com per 

exemple més places d’aparcaments que facin possible una visita més 

còmode i pràctica a la Vil·la. 

 

Per tal d’apropar els joves especialment a l’arqueologia i la història romana, i de 

passada també a la ibèrica, he volgut dinamitzar el que podria ser una visita al 

jaciment, de les que es realitzen per a grups d’escolars o altres. 

També està pensat per a alumnes que no vagin a fer una visita al jaciment però 

que vulguin saber sobre la Vil·la,  és a dir, com a recurs de l’aula, tal com 

existeixen recursos visuals i virtuals de la ciutat de Tarragona o d’Empúries. Però 

també com a recurs per reviure el passat mitjançant l’enregistrat de vídeo, que 

alhora de proporcionar informació contextualitzadora, situa a l’alumne a la Vil·la i li 

explica, mentre fa el recorregut, les funcions i la informació més bàsica de cada 

part. 

Adjunto l’enregistrament al CD, a la carpeta “Projecte_enregistrament_apropa’t” 

amb el nom de “Enregistrament_Els_Munts”. 

A part, l’Annex III és un recull del procés constructiu de la maqueta. 
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EL CONJUNT MONUMENTAL DE TÀRRACO COM 

A PATRIMONI UNIVERSAL DE LA UNESCO 

Una construcció es considera Patrimoni Mundial quan: aporta un testimoni únic 

d’una civilització desapareguda, va influir sobre el desenvolupament de 

l’aquitectura de la zona, representa un establiment humà o una ocupació de 

territori representativa, il·lustra un període de la història humana, és una obra 

mestra de l’home o té relació amb fets o tradicions vives, idees, creences o obres 

artístiques i literàries d’una significació excepcional. 

Els patrimonis de la humanitat es divideixen en tres tipus: monuments, conjunts i 

llocs. En el cas de Tàrraco, va ser declarat Conjunt Arqueològic ja que és un grup 

de construccions arquitectòniques i va ser afegit a la llista de Patrimoni Mundial el 

dia 30 de novembre de 2000 pel Comitè del Patrimoni Mundial de la UNESCO quan 

van reunir-se a Cairns, Austràlia8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Publicació electrònica de Tribuna d’Arqueologia de gener de 2001: http://www.scarqueologia.com/docs/full_177.pdf 
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5.CONCLUSIONS 

Per acabar m’agradaria fer una valoració general de l’experiència de fer aquest 

treball, començant per la recerca d’informació. D’antuvi, vaig basar-me en les fonts 

informatives més pròximes a mi i que tenia més a l’abast, és a dir, el fullet que 

donen a la Vil·la i internet. La informació que em proporcionaven les pàgines web i 

el fullet m’eren insuficients. Per aquest motiu vaig decidir a buscar documents 

mitjançant el servei de la biblioteca de la Universitat Autònoma de Bellaterra, on 

vaig trobar resenyes bibliogràfiques de tres llibres que vaig poder agafar en 

préstec. 

En una de les meves múltiples visites al jaciment vaig tenir el plaer de poder  

contactar amb un arqueòleg partícip de les excavacions a la Vil·la. Em va solucionar 

dubtes que tenia i em va recomanar que llegís l’article relacionat amb la Vil·la 

publicat l’any 1998 a la revista Empúries. 

La informació que tenia fins aleshores em resolia molts dubtes que m’havia 

plantejat i se m’havien plantejat però necessitava més, per fer front a incerteses 

que em van produir la diversitat de fonts i la diferència que hi havia entre elles. Per 

exemple, en els plànols de la vil·la no hi ha quòrum. Depenent del plànol hi ha 

murs que sembla que hagin canviat de posició respecte un plànol i l’altre. 

Tampoc hi ha acord unànime en les funcions de certes estructures, és més, hi ha 

hipòtesis molt diferents entre si. No hi ha contrast d’opinions, o si més no, no 

s’exposa enlloc. Des d’aquí proposo aclarir certes ambigüitats que hi ha en 

comparar fonts escrites i fer versions oficials. 

Paral·lelament al treball escrit he estat realitzant una reconstrucció virtual 

hipotètica de les termes inferiors de la Vil·la. Per poder fer una reconstrucció més 

fidedigna i menys improbable vaig recórrer a na Mercè Masip, llicenciada en 

geologia, perquè m’expliqués de quin tipus eren els marbres que podrien haver 

revestit les parets. Aprofito per agrair-li tot el que ha fet per mi.  

També he realitzat una reconstrucció hipotètica de la vida, és a dir, com vivien els 

habitants a la vil·la, què feien... Per això vaig decidir preguntar a na Montserrat 

Muntadas la qual es va oferir a ajudar-me, i des d’aquí li agraeixo la seva ajuda. 

També vaig consultar el meu llibre de Llatí de 1r de Batxillerat que em va ajudar 

també, entre molts altres, un recurs que en definitiva acaba essent més eficaç que 

la internet. 

Finalment, vaig decidir informar-me on millor ho podien fer, és a dir, a l’MNAT. Vaig 

comunicar-me amb el senyor F.Tarrats via correu electrònic i vaig concertar cita per 
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a una entrevista. A la entrevista hi van estar el senyor F.Tarrats i en Josep Anton 

Remolà. Em van proporcionar l’ajuda que vaig demanar i em van aclarir dubtes que 

encara seguien sense resoldre. 

Des d’aquí els agraeixo la seva ajuda i la seva atenció ja que em van proporcionar 

la informació necessària per enllestir algunes parts del treball, en especial la 

reconstrucció virtual de les termes. 

Les entrevistes que he realitzat també m’han aportat informació. Amb la realització 

de les entrevistes he pogut veure l’interès que mostra la població davant els 

jaciments arqueològics i per la seva pròpia història. 

Pel que fa la organització per a la realització del treball estic molt satisfeta ja que 

m’he sabut organitzar el temps que tenia. Vaig començar el treball a principis del 

curs passat, aprofitant tots els moments possibles per a fer el treball, cosa que 

m’ha proporcionat molta tranquil·litat a mesura que s’apropava la data d’entrega. 

La setmana prèvia a l’entrega del treball he realitzat els últims retocs dels errors 

tipogràfics especialment, així com la impressió i la enquadernació. 

I ara sí, per concloure, voldria fer uns últims agraïments: a Montserrat Vives, que 

m’ha proporcionat les adreces i telèfons de la biblioteca de Tarragona, del museu..., 

a l’arqueòleg que casualment em vaig trobar a la vil·la i va ajudar-me, a na Sònia 

Calero, la professora que m’ha fet el seguiment del treball i a na Sandra 

Domínguez, la professora amb la qual vaig començar el treball de la Vil·la dels 

Munts i em va animar a realitzar el present treball.  
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Fig.8b: Etapes de la domus. 1ª imatge: la 
domus en els segles II o III dC, 2ª imatge: 
després de l’incendi, 3ª i 4ª imatge: procés de 
degradació fins a l’actualitat. 

6. ANNEX I: IMATGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8c: Ordres del trasllat de Caius Valerius Avitus a l’esquerra. A la 
dreta, el segell personal de Caius, trobat en una habitació de la domus. 

Fig.6b i 7b: Ampliació de la vista aèria de la Vil·la Romana dels Munts. Font: Google Earth 

 

Figs. 8d , 8e:  A la dreta el fresc d’Oceanus 
amb els seus atributs característics i sobre 
aquestes línies l’ampliació de la tabula ansata 
que conté el fresc. (Traducció: veure pàgina 
XVII) 
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Fig.15b: Construcció de sobre el dipòsit del Castel. Segons la 
meva hipòtesi és un magatzem. 

Fig.15c: Dibuix hipotètic d’un magatzem 
d’una ciutat romana. 

Fig.23b: Detall de les escales de la domus. 

Fig.23c: Paret d’una habitació de la domus vista des 
del criptopòrtic. Es pot apreciar la pintura de les parets. 

Fig. 23d: Vista des de la part est del criptopòrtic. 
L‘habitació central és la que tenia el fresc d’Oceà a la paret. 

Fig.27b: Vista del braç oriental del criptopòrtic. En 
aquest extrem el criptopòrtic quedava tancat. A la dreta 
trobem el mitreu. 



La Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla 

 LIX

 

 

 

 

Fig.27c: A la dreta de la imatge hi ha el triclini, ara 
protegit amb una tela impresa en la qual es pot veure el 
dibuix del mosaic del paviment i l’emplaçament dels set 
brolladors d’aigua. 

Fig.27d: Vista des de baix del triclinium (es veu la tela 
blanca) i en primer pla a la dreta hi trobem el mitreu.  

Fig.36b: Detall 
del marbre verdós i 
del mosaic policrom 
del frigidarium. 

Fig.36c: Fragment 
del mosaic que cobria 
el paviment del 
distribuïdor. Peces 
blanques i negres. 

Fig.36d: Fragment 
del mosaic que cobria 
el paviment del 
distribuïdor. De color 
negre. Fig.36e: Forat rectangular que hi ha al 

distribuïdor que podria haver estat una font. 

Fig.38b,c,d:  
    - Estàtua mitològica decorativa que 
representa a Eros (Cupido), déu de l’amor, i data 
del segle  II dC com les d’Esculapi o Higea.  
    - Representació d’Higea, filla d’Esculapi i 
deessa de la salud, amb el seu atribut 
característic: la serp. 
     - És una representació d’Esculapi (Asclepi 
grec), déu de la medicina, en la posició típica. 
Aniria recolzat sobre un bastó fi amb una serp 
enroscada. 
    - Les tres escultures que es van trobar a la 
piscina de planta absidial del frigidari de les 
termes (Figs.56,57 i 58) estan relacionades amb 
la medicina i per tant, si estaven a les termes, 
estan relacionades amb el poder curatiu de 
l’aigua. Cal remuntar a l’estada d’August a 
Tarragona (26-27 dC) ja que va estar-hi per 
cura-se d’una malaltia  

 
Fig.40b: Vista de la piscina natatòria en primer pla.   
Fig. 40c: Detall de la paret de la piscina petita del frigidari. maó amb un recobriment impermeabilitzant.  
Fig. 42b. : Detall de la decoració pictòrica de les parets del passadís de les termes. 
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Fig.42c: Paret del passadís 
decorada geomètricament amb bandes 
longitudinals de color vermell sobre un 
fons blanc i ocre. 

Fig.43b: A la part central de la 
imatge es veu un tub excavat a la 
roca que conduïa l’aire calent 
provinent del forn (a la esquerra de 
les latrines) fins a l’exterior escalfant 
al seu pas la paret. Fig.43c: 
Vista de les latrines. Sobre els bancs 
no originals de les latrines veiem la 
part de sota de la finestra. 

Fig.46b: Forn que escalfava l’alveol 
de planta rectangular del caldari. 

Fig.46c: Vista del forn i del canal 
provinent de les piscines del frigidari 
i de les latrines. Al centre de la 
imatge es veu un arc, el mateix que 
es veu a la Fig.69 

Fig.46d: Detall d’una paret del 
passsadís on es veu un espai buit 
fet amb unes rajoles per tal que 
passés l’aire calent i escalfés la 
paret. 

 
Fig.46e: Detall del terra en 
suspensura. Els pilars fan de recolze del 
paviment suspès permetent la circulació 
de l’aire. 

Fig. 47b: Vista de les termes de la 
platja. A la part central dreta de la 
imatge es veu una part del banc que 
hauria dins. 

Fig.47c: Vista general de les 
termes de la platja des de les 
escales de la platja. 

Fig.47d: Búnker construït 
durant la Guerra Civil espanyola.  

 

Fig.48b: Vista de la 
hipotètica entrada a la 
vil·la, que més que 
entrada sembla ser un 
mur de continció de les 
terres degut a l’acusat 
desnivell. 
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7. ANNEX II: MATERIAL EXTRA 

ENTREVISTES I CONCLUSIÓ 

He realitzat unes entrevistes a una mostra de setanta-cinc persones d’edats 

compreses entre els dotze i els vuitanta anys, quinze de cada franja d’edat. 

L’entrevista constava de preguntes de cultura general (l’arribada dels romans a la 

península ibèrica i sobre els patrimonis de la humanitat), concretes (sobre si havien 

visitat Tarragona, si havien visitat les restes romanes i si sabien on estava 

Altafulla), precises (sobre la Vil·la Romana dels Munts d’Altafulla, si n’havien sentit 

parlar, si l’havien visitat i en cas afirmatiu què els havia semblat), obertes 

(conservació de les restes romanes i propostes per fer més atractives les restes 

romanes). 

De totes les preguntes i respostes he triat les de més rellevància i interès he fet 

una breu conclusió:  

 A la pregunta “Quina civilització va establir la ciutat de Tàrraco?” un 60% 

dels enquestats van respondre “els romans” mentre que la resta va 

respondre “els íbers”. 

 A la pregunta “Has estat mai a Tarragona?” un 80% van respondre que sí. 

 A la pregunta “En cas afirmatiu, has visitat les restes romanes?” només un 

45% dels que havien estat a Tarragona va respondre que sí, fet que em va 

sorprendre. La majoria de visitants havien anat per visitar el Serrallo i la 

platja. 

 A la pregunta “Has estat mai a Altafulla?” un 40% va respondre 

afirmativament, i d’aquests, un 80% eren dels que havien estat a 

Tarragona. 

 A la pregunta “En cas afirmatiu, has visitat la Vil·la Romana dels Munts?”, 

d’aquest 40% que havia estat a Altafulla només un 30% havia visitat els 

Munts. D’aquests nou, sis persones van trobar satisfactòria la seva visita. 

 A la pregunta oberta “Què creus que es podria fer per potenciar les visites 

d’aquests patrimonis de la humanitat?” va haver diversitat d’opinions de les 

quals transcriuré exactament: “Res, és avorrit i no interessa.”, “Més 

publicitat i fer-ho més atractiu”, “Intentar conservar les restes ja que als 

Munts s’està fent malbé i ara més amb el que estan fent a les termes”,  “Fer 

publicitat i jornades explicatives, tipus recorregut turístic”, “Fer-ho didàctic i 
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que ens cridi l’atenció als nens. Per exemple: reconstruir les restes, com fan 

amb el Colosseu”. 

 M’ha cridat l’atenció que la majoria de nens de dotze, tretze i catorze anys 

que he enquestat els atrau la nostra història mentre que a la franja dels 

divuit als vint-i-nou anys no atrau tant o no interessa. 

Aquest estudi ha donat pocs resultats que puguin resultar concluents. La mostra 

m’ha resultat insuficient, ja que tot i que comprèn a enquestats de totes les franjes 

d’edat no he trobat rellevants els resultats obtinguts. 

A partir de no trobar els resultats esperats vaig decidir escollir una mostra més 

reduïda i fer un altre tipus d’estudi. Un estudi de les reaccions i comentaris després 

d’ensenyar i explicar el meu projecte de treball, la reconstrucció virtual i la 

maqueta. 

Potser és més per la “espectacularitat” de la maqueta i la reconstrucció virtual que 

ha agradat el meu projecte. 

El més sorprenent per mi ha estat que nois i noies de la meva edat, que d’entrada 

sentien antipatia (o simplement apatia) per la història o l’arqueologia, han acabat 

mostrant un interès pel jaciment que he estudiat en concret, i fins i tot han 

comentat d’anar i comprovar personalment com és. 

Per tant, una dels meus propòsits abans de fer el treball ha quedat comprovat i 

n’estic realment orgullosa. He aconseguit fer “reviure” part del seu passat i també 

he aconseguit que quedin si més no, una mica captivats per aquest món. I no 

només gent de la meva edat, sinó que nens més petits i adults. 
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ESTADÍSTICA 

Per tal de conèixer la procedència dels visitants de la Vil·la Romana dels Munts, a 

l’adquirir l’entrada es pregunta d’on venen els visitants. 

Aquesta estadística permet conèixer l’afluència de visitants per èpoques de l’any 

(com per exemple dates senyalades com vacances de nadal, de setmana santa o 

d’estiu) i el seu posterior estudi i comparació entre anys. 

Al llarg de l’any, és a dir, en dates no senyalades, la majoria de visitants són de les 

comarques de Tarragona i Barcelona i alguns són fixos o habituals. 

Per Setmana Santa i vacances d’estiu els visitants acostumen a ser de diverses 

zones d’espanya i de països estrangers, en especial països europeus. 

Un dels reptes per al futur és fomentar un turisme cultural i no concentrat en dates 

concretes, per així potenciar les terres de l’interior com és el cas de les Terres de 

Lleida o el Camp de Tarragona. 

Altafulla però es troba en un poble força turístic en especial durant les vacances 

d’estiu, setmana santa i ponts, i per tant s’hauria de potenciar també en altres 

estacions de l’any.  

El fet de ser Patrimoni Mundial ha donat una promoció notable en el conjunt 

arqueològic de la ciutat de Tarragona, i també s’ha notat en els jaciments de l’ager 

tarraconensis. Tot i així, caldria motivar més la ruta per tots els jaciments de 

l’antiga província romana i alhora motivar un turisme menys estacionari. 
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8. ANNEX III: LA MAQUETA 

1. PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
 
 
A causa de no disposar de més d’una maqueta per tal de poder presentar-ne una a 

cada premi/concurs en què participo he elaborat aquest annex amb fotografies i 

breus explicacions.  

Així doncs el present annex pot ésser el substitut de la maqueta o si més no, donar 

una idea de com és. 

 

Com ja he explicat al treball, vaig decidir fer-la per contrastar-la amb la 

reconstucció virtual i veure els aspectes positius de cada mètode. Quan vaig 

contrastar-los vaig veure que eren indispensables tots dos. Ni la reconstrucció 

virtual podia suplir la maqueta (un mètode més convencional de reconstruir 

jaciments) o si pel contrari la maqueta era suficient per donar a conèixer, en el 

meu cas, la Vil·la Romana dels Munts. 

En ambdós mètodes reconstructius són indispensables els plànols i les imatges 

reals del jaciment en qüestió. Per aquesta raó faré comparacions entre l’estructura 

construïda amb la maqueta, la virtual i la real, per així ser més entenedor. 

 

No només cal pensar en la despesa econòmica de la maqueta, sinó la quantitat 

d’hores emprades en totes les fases de la seva realització, en especial, és clar en la 

construcció en si. 

M’agradaria remarcar però, que una feina que ha estat de gran complexitat ha estat 

la tasca de medir i buscar les mides i les escales, per la falta d’unanimitat en els 

plànols. Vaig decidir, per tant, fer-ho per mi mateixa. L’experiència directa i 

personal és realment el millor mètode, però presenta dificultats tècniques i 

pràctiques notables. 

 

Per tant, faré un recull de les fonts, del procés constructiu (sistema i materials), de 

les dificultats i els aspectes positius, així com una breu explicació del funcionament 

de la maqueta (com utilitzar els complements dels quals disposa). 

 

2. DESENVOLUPAMENT 

 

El pas previ per a qualsevol construcció és l’anàlisi del terreny i de l’estructura. Per 

aquest fi vaig acudir periòdicament al jaciment (gairebé setmanalment).  
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El primer de tot va ser un examen general del terreny de la zona, per així 

intentar dibuixar el tall del terreny des de tots els punts on canvia el desnivell, així 

com fotografies.  

A casa vaig fer primer un esbós del terreny i vaig plasmar-lo al mapa que ja havia 

elaborat per a la reconstrucció virtual. Per a fer aquest mapa havia partit del 

general, que està present en tot el treball per a mostrar la situació de les diverses 

parts de la Vil·la. 

 

Durant la següent visita vaig realitzar les fotografies generals de cada part 

que m’interessava, ja que ja disposava de fotografies prèvies per a mostrar cada 

part de les termes. 

Un cop a casa vaig dibuixar sobre la fusta que em serviria de base l’esquema de la 

distribució de l’estructura. Ho vaig fer a partir del plànol que he mencionat 

anteriorment, que era a mida DIN A3, i que ara segueix enganxat a la paret de 

l’estudi on realitzava la maqueta. 

Després de fer quadrar l’estructura en un tamany força més complicat que el mapa, 

vaig començar a aixecar les parets, com en la reconstrucció virtual, de la piscina 

natatòria. 

En aquest moment podia decidir si fer-los a mida natural (proporcional) o si 

aixecar-los fins a l’altura actual. Vaig decidir fer el primer, per així poder donar, no 

una idea de la decoració, sinó de les altures originals i la distribució. 

Per tant, puc afirmar que no és una maqueta igual que l’original, sinó que és un 

instrument per a comprendre millor el jaciment, ja que és totalment impossible fer 

una reconstrucció perfecte. El màxim que es pot fer és una reconstrucció 

aproximada, i ja és molt. Simplement es poden dir hipòtesis, com per exemple he 

fet jo. 

 

 En les següents visites ja anava als detalls que necessitava tornar a mirar o 

que no em quedaven clars de les anteriors visites i fotografies. 

És per això que la majoria de fotografies que realitzava ja posteriorment eren de 

trossos de marbre o mosaic del terra, d’una paret en concret...  

Aixecava els murs i començava a fer els detalls més generals i superficials. Per això 

la majoria de detalls van quedar per a l’últim moment. 

 

Amb el que vaig tenir realment dificultats va ser a l’hora de plasmar el desnivell del 

terreny a la fusta, i d’establir-ne les seves proporcions. Perquè cal tenir en compte 

que no tenia desnivell únicament el terreny exterior, sinó que entre cambra i 

cambra variava l’altura del terra i per tant de les parets i dels sostres. En atenció a 

això darrer, vaig decidir deixar-ho per gairebé les últimes tasques. 
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Una de les coses més laborioses va ser la construcció de l’hipocaust al caldari, 

tepidari i sudatori, perquè no era només posar els pilae, sinó que calia posar el 

terra de sota “original” i a sobre un plàstic o un altre material que permetés 

observar els pilae. A més, vaig fer també els conductes que comuniquen les tres 

cambres amb hipocaust entre elles, i dins del caldari entre els alvei. 

 

Vaig procedir a decoració els terres i parts de parets. No he decorat totes les 

parets, perquè decorant-ne una ja és suficient per donar-nos una idea general de 

l’aspecte. En el cas dels terres he intentat ser el màxim fidedigne al que podria ser 

l’original, i els he cobert tots. 

 

GUIA I CONSELLS PER A L’OBSERVACIÓ DE LA MAQUETA 

 

Seria interessant que s’observés tant la maqueta com la reconstrucció virtual 

gairebé simultàniament, per anar identificant cada part que mostra la reconstrucció 

virtual durant els set minuts i escaig que dura. 

Si no és possible, seria interessant identificar mitjançant el plànol de la pàgina 54 

(LIV) o de les imatges del final d’aquest mateix annex i les explicacions que hi ha 

durant les pàgines posteriors cada part i la seva funció, i la relació entre les 

diverses cambres que formes l’estructura. 

 

A la capsa que adjunto hi ha els complements de la maqueta, els sostres. 

El sostre de forma quadrada i que és de maó va sobre l’atri, fent-lo coincidir tal 

com es mostra a la imatge per tal que el sostre de la sala contigua pugui posar-se 

sense dificultats. 

L’altre sostre de maó s’ha de posar sobre l’entrada a les termes de manera que 

quedi com a la foto. 

 

La volta, o com a mínim l’espècimen de volta, va al frigidari que conté les tres 

figures de les divinitats. Ha de coincidir i intentar no forçar ni la volta ni les parets 

ja que s’ajusta perfectament sense haver de recórrer a la força. 

 

Des d’aquí, explico que no he fet els sostres de totes les termes, per la 

impossibilitat tècnica des del meu punt de vista, ja que desconec totalment 

l’aparença que podrien tenir. Com a màxim, m’atreviria a dir que sobre el sudatori 

hi hauria una volta completa amb forats a les parets per regular la temperatura. 

Per tant, aconsello una observació detallada i minuciosa ja que hi ha petits detalls 

que poden passar inadvertits com per exemple els tronquets que representen la 

llenya que faria de combustible al forn (Fig. 18), o les tres figures d’Esculapi, Higea 
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i Cupido, el conducte que passa per sota els bancs de les latrines, provinent de les 

piscines del frigidari o les canals que abastien d’aigua les termes (Fig. 19). 

 

Per posar els sostres complementaris ,que es troben a la capsa, recomano mirar els 

tres enregistraments que hi ha al CD d’aquest annex. 

 

CONCLUSIONS 

 

A banda de les dificultats tècniques, he pogut aprendre molt daquesta maqueta i a 

part, m’ha servit per confirmar una de les parts de la hipòtesi inicial. Cal un 

apropament a les noves tecnologies en l’àmbit històric i arqueològic, en concret en 

el darrer, ja que no només serveix una maqueta o unes imatges i plànols. 

 

És com ja he dit abans, indispensable, però s’ha de complementar d’un suport 

digital per intentar arribar al màxim de gent possible. No és qüestió que la gent 

mostri un interès sobtat, simplement que sàpiga que existeixen aquests tipus de 

jaciments i que no són cap cosa ni feixuga ni avorrida, al contrari, que pot resultar 

interessant i sorprenent. 

Només potenciant d’aquesta manera els jaciments arqueològics, tant de l’edat 

antiga com èpoques posteriors, s’evitarà que caiguin en l’oblit. Cal, però, aplicar el 

mètode que ho he aplicat a tot el conjunt de l’arqueologia, malgrat que hi hagi cops 

que costi. En el meu cas, m’he centrat en una part de la vil·la perquè les altres 

zones no s’han excavat prou com per donar una hipòtesi més o menys fiable. Però 

ja que les termes inferiors estan força ben excavades, estudiades i conservades cal 

aprofitar-ho i potenciar-ho des d’aquest punt. 

FOTOGRAFIES 

   

Fig.1: Vista general de les termes inferiors. Esquerra: sense sostres. Dreta: amb sostres 

opcionals 
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1: Possible caldera.     2. Entrada  
3. Atri principal          4. Distribuidor                   
5. Possible vestuari     6. Frigidari                   
7. Caldari                  8 .Forn  
 9. Latrines               10. Tepidari (hipocaust) 
11. Sudatori              12. Piscina del caldari      
13. Possible atri        14 i 15. Tepidari 
16. Passadís               17. Jardí/palestra 

Fig.3: Plànol general. Numerades i 
especificades les diverses habitacions. 
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3 
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Alçat de la maqueta. Pot 

observar-se la distinció 

de colors a les vores de 

les parets. Les blanques 

són les parts nobles i les 

de color marró les 

dependències dels 

esclaus: el forn.  

Detall dels forns. 
Poden apreciar-se els 
troncs 

Canals d’aproveïment d’aigua a les termes 
inferiors, provinents del nimfeu i de la domus 
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