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NOU MOSAIC AMB REPRESENTACIÓ
DE SOLEAE BALNEARES, PROCEDENT
DE LA VIL·LA ROMANA DE BARRUGAT

(BÍTEM, TORTOSA)

Joan-Hilari Muñoz i Sebastià
Jordi López Vilar1 

RESUM
El present treball se centra en l’estudi d’un fragment de mosaic, inèdit fins ara,  provinent d’una 
estança calefactada que representa dues sandàlies. És un dels materials recollits per l’arquitecte 
Joan abril l’any 1910 a la vil·la romana de Barrugat (Bítem, tortosa) mentre s’estava construint 
el Canal de l’Esquerra de l’Ebre. actualment es conserva al Museu de tortosa.

ABSTRACT 
This paper studies a mosaic fragment, so far unpublished, originally obtained from a heated room, 
representing two sandals . It is part of the material collected in 1910 in the Roman villa of Barrugat 
(Bítem, Tortosa) while the Left Ebro Canal was on construction . Nowadays it is preserved in the 
Tortosa Museum .

Paraules clau: Vil·la romana de Barrugat, mosaic, sandàlies, soleae balneares, Museu de tortosa.

Keywords: Roman villa of Barrugat, mosaic, sandals, soleae balneares, Museum of Tortosa .

Introducció
En aquest breu estudi presentem un fragment de mosaic inèdit que forma part 
dels fons del Museu de tortosa2, i que prové de la vil·la romana de Barrugat (Bí-
tem). aquesta peça musiva sembla que fou recollida per l’arquitecte Joan abril 
a finals de l’any 1910 durant les obres de construcció del Canal de l’Esquerra de 
l’Ebre (Abril 1985, 29-30). 

Quan es va obrar aquesta infraestructura hidràulica va quedar al descobert 
part d’una vil·la romana i, malgrat els esforços per intentar conservar-la, les 

1. Institut Català d’arqueologia Clàssica.
2. El número d’inventari de la peça és 1278. agraïm a Eva Castellanos, tècnica en patrimoni de 

l’IMaCt, les facilitats donades per poder veure directament i estudiar el fragment de mosaic. 
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seves restes foren destruïdes per donar pas al canal de reg. abril només va poder 
realitzar tres dibuixos: un amb les estances descobertes de la vil·la (fig. 1 i 2) i 
dos de mosaics de la zona termal: un actualment perdut3, i un altre de conservat 
(fig. 4). Els dibuixos actualment formen part dels fons de l’arxiu Comarcal del 
Baix Ebre (aCBEB). Sortosament, a més de recollir un dolium, també va poder 
recuperar diverses restes d’un dels mosaics, que passaren a formar part de les 
col·leccions del Museu de tortosa.

Mentre s’estava preparant l’exposició permanent d’aquest museu, hem po-
gut identificar un d’aquests fragments recollits per abril i és el que tot seguit 
presentem.

Descripció
abans de parlar en detall del fragment del mosaic, hem de donar unes breus 

pinzellades respecte el seu lloc de procedència: la vil·la romana de Barrugat, 
situada a Bítem (tortosa, Baix Ebre). aquest jaciment, situat prop del riu Ebre, 
aigües amunt de l’antiga Dertosa, fou localitzat, tal com acabem d’esmentar, el 
novembre de l’any 1910 en el transcurs de les obres de construcció del Canal de 
l’Esquerra de l’Ebre. Malgrat l’espectacularitat de les restes (fig. 1 i 2), aquestes 
foren destruïdes i només restaren uns quants murs tallats als talussos del canal.

Va caldre esperar gairebé tres quarts de segle per tornar a excavar en aquell 
jaciment. aprofitant el projecte de revestiment del canal es va realitzar una 
campanya d’excavacions durant la primavera de l’any 1984 (Genera, Járrega 
2010). Els seus resultats, malgrat el poc temps esmerçat i la limitada exten-
sió intervinguda, van permetre documentar diverses restes de la vil·la i datar 
la presència humana a l’establiment rural des de principis de l’època imperial, 
fins almenys els segles VI o VII, encara que l’etapa de major esplendor sembla 
correspondre a l’època constantiniana, moment en el qual han estat datats els 
seus mosaics (Genera, Járrega 2005).

El fragment de mosaic que presentem (fig. 5) és de petites dimensions, ja que 
només mesura 43 x 36,5 cm (incloent-hi el suport i el marc). Fins fa ben poc es 
presentava amb un marc de fusta i a sobre d’un llit de ciment, ambdós elements 
realitzats en una data indeterminada, segurament per tal de donar una mínima 
estabilitat a la peça, que presentava les vores molt irregulars, resultat d’un procés 
d’extracció gens acurat.

Els elements representats al mosaic són dues sandàlies. La del peu dret, està 
pràcticament integra, mentre que la de l’esquerra presenta importants pèrdues 

3. Correspon al núm. 14 de la relació d’obres fetes per Joan abril i recollides al seu llibre dalt 
esmentat. El mosaic presentava una rica decoració geomètrica en el seu camp central i una orla amb 
dofins.

Joan-HILarI MUÑoZ - JorDI LÓPEZ
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que afecten a més de la meitat de la sandàlia. La vora i les dues tires per lligar els 
peus estan realitzades amb tessel·les negres, que destaquen sobre el fons blanc 
general; l’interior de les sandàlies està fet amb tessel·les de color groguenc. a la 
part inferior i superior de les sandàlies es veuen dues línies de tessel·les negres, 
que segurament les emmarcarien en el llindar de l’obertura de l’estança termal 
on originalment estaven situades. Les tessel·les són de grans dimensions, fet que 
dóna com a resultat un treball no gaire acurat. La cronologia proposada per al 
mosaic del qual sembla formar part és la primera meitat del segle IV dC. (Ge-
nera, Járrega 2010).

Origen del mosaic
Joan abril va poder recollir uns quants fragments d’un mosaic que dibuixà 

acuradament abans de ser destruït (figura 4). aquest mosaic, identificat per M. 
genera i r. Járrega amb la lletra a, era de petites dimensions, estava situat en 
una cambra amb hipocaust (fig. 2 i 3) i es conserva parcialment, perquè a més 
de haver-hi diversos trossos (molt malmesos) a les col·leccions del Museu de 
tortosa, un fragment de l’orla fou localitzat en les excavacions de l’any 1984 i 
va ser restaurat l’any 1987 pel CCrBM (Heredero, Toneu i Borrell 1988, 
202-203), i formarà part de l’exposició permanent del Museu de tortosa.

nosaltres creiem que el fragment que presentem (fig. 5) formava part 
d’aquest mosaic dibuixat per abril, pels motius següents:
 • En primer lloc l’element representat: unes sandàlies, les quals s’adiuen 

perfectament amb la situació original del mosaic a sobre d’una superfí-
cie calefactada, ja que aquelles es representaven sovint a les entrades dels 
espais termals més calents per avisar als usuaris que calia portar-les per 
impedir les cremades als peus si es caminava descalç a sobre d’un terra 
calefactat des de la cambra hipocàustica inferior.

 • En segon lloc, en el mateix dibuix d’abril s’observa a l’extrem inferior 
dret un element allargassat (fig. 6), situat a continuació de l’orla. Creiem 
que aquest element, que el dibuixant no va saber identificar plenament, 
correspon al nostre fragment amb sandàlies, ja que aquestes es devien 
trobar en un dels extrems de l’estança on hi havia el mosaic, segurament 
davant la porta d’accés a aquest espai.

 • Finalment, el fet de conservar-se al mateix Museu de tortosa d’altres frag-
ments d’aquest mosaic dibuixat ens pot ajudar a pensar que el fragment 
amb les sandàlies correspon al dibuixat per J. abril.

Els mosaics amb sandàlies en el context de la musivària romana
Les sandàlies eren utilitzades en els banys termals, ja fos per motius higiènics, 

o bé per protegir els peus de les altes temperatures que podien assolir els pavi-
ments de les sales calentes que comptaven amb hipocausts.  

noU MoSaIC aMB rEPrESEntaCIÓ DE SOLEAE BALNEARES
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En molts banys, tant públics com privats, s’hi troben representades en mo-
saic a prop de les portes, ja siguin sandàlies o només les seves soles. Són fre-
qüents en les entrades de dependències termals per indicar l’entrada del bany 
(associades a inscripcions com bene laves, bene lava) i a la sortida, orientades en 
direcció contrària i normalment amb fórmules del tipus salvum lotum.

En uns banys de la la ciutat tunesina de Kerkouane es troben tant a l’entrada 
del frigidarium com del tepidarium, la qual cosa indica que probablement a 
l’entrar al frigidarium hom ha de llevar-se les sabates normals per ficar-se les 
especifiques de bany. a l’antiquàrium de Sabratha (Líbia) es conserven dos mo-
saics de sandàlies acompanyats d’inscripció. En el primer s’hi llegeix bene laba 
(que tinguis un bon bany) acompanyat d’una sandàlia i dos estrígils; i en el 
segon salvom lavisse (que expressa també l’esperança d’haver gaudit d’un bon 
bany) junt amb dues sandàlies i tres estrígils (fig. 7) (Nielsen 1990). 

Possiblement el mosaic més conegut sigui el de timgad (algèria), que serveix 
també de portada al clàssic llibre d’Inge nielsen Thermae et Balnea (fig. 8). Es 
tracta d’un tapís rectangular amb dos parells de sandàlies orientades en direc-
cions contràries que es trobava originàriament en un lloc de pas entre el tepida-
rium i el caldarium d’unes termes. a sobre i a sota hi ha sengles inscripcions. La 
superior, desitja un bon bany (bene lava) i la inferior, molt destruïda, expressa 
l’esperança de què el bany serà benèfic per aquells que l’han vingut a prendre: 
[salvu(m) lavisse]. (Germain 1969,  116 i pl. LVIII; Warot 1960).

Es constata, doncs, que com a motius decoratius secundaris en mosaics ter-
mals n’hi ha que fan referència al propi aixovar del banyista (tovalloles, estrí-
gils, ampolles, pàteres, ungüentaris, sandàlies…). així, a la península Itàlica 
s’hi troben sovint representacions d’estrígils i ampullae mentre a les províncies 
d’Àfrica són més freqüents les sandàlies (soleae balneares). Són aquestes últimes 
les més reproduïdes en general i es troben recollides en un treball de K. Dunba-
bin (Dunbabin 1990).

Les sandàlies acostumen a representar-se en tapissos musius, però també se 
n’han trobat sobre altres suports. a Fréjus (França), una placa de marbre gravada 
amb dos peus calçats complia la mateixa funció (fig. 9) (Bouet 2003, 283 i làm. 
XVIb).

S’observa que les representacions de sandàlies no estan necessàriament lliga-
des a estances balneàries. Per exemple, figuren en els mosaics d’alguna basílica 
cristiano-bizantina, com la d’aya trias, al nord de Xipre, del segle VI.

Les fonts escrites proporcionen també informació. Les sandàlies específiques 
per als banys rebien el nom de soleae balneares, tal com ens mostra un passatge 
dels Grammatici Latini o un altre de les metamorfosis d’apuleu. Un altre nom 
amb que són conegudes és el terme sculponeae, emprat en obres de Cató i Plaute. 
també en un papir grec d’oxirrinc dels segles III-IV una dóna li pregunta al 

Joan-HILarI MUÑoZ - JorDI LÓPEZ
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seu germà, que està de viatge, si pot comprar-li tres parells de sandàlies de bany 
(vegeu les referències concretes a Nielsen 1990, 141-142). 

D’Hispània procedeixen alguns mosaics amb representacions de sandàlies, 
quasi tots associats a conjunts termals.

El més interessant sense dubte és el de la vil·la romana del Camino Viejo 
de las Sepulturas (Balazote, albacete) (fig. 10). D’aquest jaciment procedeixen 
una sèrie de mosaics ubicats originàriament en les diferents sales d’un ampli 
complex termal. D’un àmbit flanquejat per dues piscines prové un mosaic amb 
motius geomètrics emmarcat per una sanefa que combina peltes creuades de-
corades amb nusos de Salomó en l’interior amb sandàlies. aquest cas és força 
singular, ja que no hi ha un sol parell de sandàlies a l’entrada de l’àmbit, com és 
habitual, sinó diverses repartides al llarg de l’orla. En el centre d’un dels costats, 
hi ha un parell de sandàlies orientat cap a l’interior de l’àmbit; flanquejant-lo i 
separats per dos motius de peltes i nusos salomònics, dos parells més orientats 
cap a l’exterior. En un altre dels costats, una sandàlia sola també orientada a 
l’exterior junt a la representació d’un recipient i finalment, en un altre costat, 
una altra sandàlia associada a una inscripció molt malmesa de difícil interpreta-
ció ([- - -]nI[- - -] // [- - -] qua[- - - / - - -]VI opu[s- - -] = Hep2, 1990, 9). En-
cara és possible que n’hi haguessin més, ja que el mosaic no es conserva complet. 
L’associació de les representacions del calçat amb les entrades de l’àmbit –que 
eren vàries- és una cosa que està encara per estudiar, però que probablement ex-
plicaria el perquè de totes aquestes sandàlies en punts tant concrets (i asimètrics) 
de la sanefa. Es data en els segles II-III (J.M. Blázquez et al . 1989, 42-44, fig. 
9 i làm. 13 i 28).

Els restants exemplars mostren, com és habitual, una única parella a l’entrada 
de l’habitació. El més proper es trobà a la vil·la de Paret Delgada (La Selva del 
Camp, tarragona) (fig. 11). Una de les estances excavades presenta en la seva en-
trada dues sandàlies orientades cap a l’interior (Massó 1990, 36 i Massó 2007, 
103). aquest mosaic, actualment conservat parcialment al Museu Diocesà de 
tarragona, estava en una estança termal.

també a la vil·la romana del Pujolet de Santa (l’alcora), a l’entrada d’una 
habitació de les termes i interrompent una orla amb motius vegetals, es troben 
dos parells de sandàlies orientats cap a l’interior de l’estança (fig. 12) (Pasíes 
2006 i Oliver 2007).

Un altre mosaic ha estat localitzat a la vil·la romana de El Hinojal a la Dehesa 
de Las tiendas (Mèrida) (fig. 13). a l’entrada de l’habitació on es trobà el mo-
saic anomenat de la nereida –presumiblement un àmbit termal-  hi ha un parell 
de plantae pedis conservat parcialment. Els mosaics d’aquesta vil·la es daten en 
època constantiniana (s. IV) (Blanco 1978, 51 i fig. 4).

Per últim, es coneix la representació d’una sabata en el mosaic amb tema 
culinari de Marbella (Màlaga) (fig. 14). Procedeix d’una vil·la romana excavada 

noU MoSaIC aMB rEPrESEntaCIÓ DE SOLEAE BALNEARES
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parcialment on es documentaren el passadís d’un peristil i tres habitacions, tot 
pavimentat amb mosaics. El del peristil era un llarg tapís musivari en negre 
sobre fons blanc amb representació d’utensilis de cuina i d’aliments vegetals, 
peixos, aus i un conill. En aquest context hi ha també el dibuix d’unes sabates. 
En aquest cas no es tracta d’uns banys i el que hi ha és un tipus de calçat de car-
rer, no unes soleae balneares com els casos anteriors. La seva datació és de segle 
I-II (Blázquez 1981, 82 i làm. 62).

ara bé, com eren en realitat aquestes sandàlies per als banys? La pròpia na-
turalesa orgànica dels materials amb que estaven fetes –fusta i cuiro– les ha fet 
desaparèixer quasi totes. no obstant, alguns jaciments arqueològics presenten 
unes condicions específiques que han permès la conservació d’uns pocs exem-
plars. S’ha pogut comprovar que la sola era sempre de fusta, i per tant rígida. 
El cuiro no s’ha conservat, però tant per les representacions iconogràfiques com 
pels forats a la sola es pot deduir la seva posició.

Son simples bases de fusta amb un forat al davant i dos darrera que perme-
ten passar la corretja de cuir entre el primer i el segon dit del peu i fixar-la pel 
darrera el taló. En la cara inferior, per evitar el contacte directe amb el terra i per 
facilitar l’acte de caminar, hi ha sempre dos tacons; un sota el taló i un altre a 
l’alçada dels metatarsians o de les primeres falanges, que poden adoptar formes 
diverses.

a la fortalesa de Velsen 1 (germània) s’han trobat cinc soles de fusta, dues 
completes i tres fragments (fig. 15) (Bosman 1999). a Saint-Michel-du-touch, 
una sola de fusta amb uns forats per permetre la fixació de les cintes sostenidores 
de cuir ha estat localitzada i s’ha pogut datar en la segona meitat del segle I o 
principis del segle II dC. altres testimonis es troben a Pompeia, Larino, Vindo-
landa, o Saalburg (Bouet 2003, 281-283).

Les sandàlies de Barrugat, doncs, venen a sumar-se al corpus de sandàlies 
musives hispàniques de forma que ja són cinc els mosaics hispànics amb repre-
sentació de soleae balneares.

Joan-HILarI MUÑoZ - JorDI LÓPEZ
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Figura 1 . Plànol de les estances de la vil·la de Barrugat descobertes per la construcció del Canal de 
l’Esquerra i dibuixades per Joan Abril, observeu a la part baixa les estances termals d’on prové el fragment 

de mosaic (ACBEB . Foto Joan-Hilari Muñoz) .

Figura 2 . Plànol de la secció de les estances termals de la vil·la de Barrugat
(ACBEB . Foto Joan-Hilari Muñoz) .
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Figura 3 . Dibuix de la secció de l’hipocaust on a sobre estava situat possiblement el nostre mosaic
(ACBEB . Foto Joan-Hilari Muñoz) .

Figura 4 . Dibuix del mosaic de la vil·la de Barrugat, parcialment conservat al Museu de Tortosa
(ACBEB . Foto Joan-Hilari Muñoz) .
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Figura 5 . Fragment de mosaic de la vil·la de Barrugat amb les sandàlies 
(Museu de Tortosa . Foto Joan-Hilari Muñoz) .

Figura 6 . Dibuix del mosaic de la vil·la de Barrugat fet per Joan Abril on s’encercla la part que nosaltres 
creiem que representa les sandàlies (ACBEB . Foto Joan-Hilari Muñoz) .
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Figura 7 . Mosaic amb la inscripció salvom lavisse, dues sandàlies i tres estrígils de l’antiquàrium
de Sabratha (Font: Hakeem .gadi/Wikipedia Commons) . 

Figura 8 . Mosaic de Timgad (Germain 1969) .
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Figura 9 . Placa de marbre de Fréjus (Bouet 2003) .

Figura 10 . Mosaic de la vil·la romana del Camino Viejo de las Sepulturas (Balazote, Albacete) .
 Plànol i detall fotogràfic (Blázquez et al . 1989) .
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Figura 11 . Mosaic de Paret Delgada (La Selva del Camp, Tarragona) (Massó 2007) .

Figura 12 . Mosaic de la vil·la romana del Pujolet de Santa (l’Alcora) (Pasíes 2006) .
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Figura 13 . Mosaic de la vil·la romana El Hinojal en la Dehesa de Las Tiendas (Mèrida) (Blanco 1978) .

Figura 14 . Detall del mosaic de tema culinari de Marbella (Màlaga) (Blázquez 1981) .
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Figura 15 . Soleae balneares trobades a la fortalesa de Velsen 1 (Germània) (Bosman 1999) .
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