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PReSentAcIó

La vil·la romana dels Ametllers és un dels elements 
més emblemàtics del nostre patrimoni cultural. Ara 
fa gairebé cent anys Ignasi Melé, metge de Tossa i 
home de la Renaixença interessat en l’arqueologia i 
la història, en va descobrir l’emplaçament i va co-
mençar les primeres excavacions. La importància de 
les troballes i les valoracions positives de Pere Bosch 
Gimpera i de Josep Puig i Cadafalch, van comportar 
que de seguida s’hi impliqués, al costat de l’Ajunta-
ment de Tossa, l’Institut d’Estudis Catalans. Es van 
comprar els terrenys, es va estendre l’àrea de les exca-
vacions i es van posar de manifest les potencialitats 
del jaciment. 

Ja als anys trenta, en el marc de la política arque-
ològica de la Generalitat, es va concebre el projecte, 
aleshores molt innovador, de convertir la vil·la dels 
Ametllers en un parc arqueològic que exemplifiqués 
de manera paradigmàtica i entenedora el fenomen de 
les vil·les romanes a Catalunya. Amb aquesta intenció 
es van portar a terme els importants treballs d’excava-
ció d’Alberto del Castillo a partir de 1933, que van 
permetre estendre de manera substancial el coneixe-
ment de la vil·la i fer una documentada interpretació 
del conjunt. Però la Guerra Civil i la postguerra van 
frustrar aquells propòsits tan ambiciosos. 

Malgrat això, la consciència del valor cultural 
d’aquestes restes va impedir que el procés d’urbanit-
zació de la zona engolís del tot el jaciment. El 1957 
l’Ajuntament de Tossa va comprar els terrenys de la 
part baixa del turó que encara no s’havien edificat. 
Això va fer possible que tot just acabada la dictadura es 
reprenguessin, el 1976, les excavacions, que van dirigir 
Mario Zucchitello, Ricard Batista i Albert Lòpez.

Finalment, el 1996 el consistori de Tossa i l’Insti-
tut d’Estudis Catalans van constituir el Patronat de la 
Vil·la romana dels Ametllers, amb la col·laboració de 
la Diputació de Girona i del Consell Comarcal de la 
Selva, amb l’objectiu de recuperar i reprendre el vell 
projecte, promoure la revalorització d’aquest impor-
tant jaciment arqueològic per tornar-lo a situar en el 
lloc que li pertocava en el conjunt de l’arqueologia ca-
talana, i alhora procurar aprofitar-ne les potencialitats 
culturals, socials i turístiques.

El 2001 el Patronat publicava una primera mono-
grafia que recollia els resultats dels treballs portats a 
terme en el jaciment fins al 1992. I tot seguit es va 
iniciar un nou programa d’excavacions que es va enco-
manar a Josep Maria Nolla i Lluís Palahí, de la Univer-

sitat de Girona. Aquesta actuació va permetre realitzar 
una sèrie de sondeigs a les finques de l’entorn de la 
vil·la per establir-ne amb seguretat les dimensions i els 
límits. Al mateix temps es va excavar en extensió la 
totalitat del jaciment situat a l’interior de la finca ges-
tionada pel Patronat. 

Els resultats van ser, un cop més, ben espectaculars. 
A part de l’aparició de nous elements de les ruïnes de la 
vil·la, l’excavació va sorprendre amb la troballa al pati 
septentrional d’un conjunt de restes escultòriques, que 
enriqueixen ja el nostre museu i són una nova mostra 
del luxe que va assolir la vil·la i de l’alta significació 
social del seu propietari.

Amb aquest llibre que ara publiquem, tenim un 
estudi exhaustiu dels resultats d’aquella excavació, i 
també un avenç important en la interpretació de la to-
talitat del jaciment i de l’arqueologia del seu entorn, 
que ens dóna la mesura de la importància del seu fun-
dus. Una interpretació feta amb una gran meticulositat 
científica, que col·loca la vil·la dels Ametllers com un 
exemple molt complet i entenedor del paper que va 
tenir la civilització romana al nostre país.

Remarquem també com aquest treball evidencia 
fins a quin punt la recerca de qualitat, en aquest cas 
en el camp de l’arqueologia, ens proporciona les ei-
nes adequades per treure profit del nostre patrimoni 
cultural. El Patronat de la Vil·la dels Ametllers tindrà 
ara a les seves mans aquest esplèndid instrument que 
li ha de permetre en els propers anys convertir la vil·la 
romana en un punt d’atracció capaç d’arribar a una 
àmplia gamma de públic. Permeteu-nos des d’aquests 
mots de presentació expressar el nostre agraïment als 
autors per la feina ben feta.

En la publicació d’aquest llibre hi col·laborem qua-
tre institucions: la Direcció General de Patrimoni Cul-
tural de la Generalitat, l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i l’Ajuntament 
de Tossa de Mar. En nom del consistori i de tots els 
tossencs vull agrair amb encariment aquesta àmplia 
cooperació, que d’altra banda, pel fet de tractar-se de 
les institucions capdavanteres en aquest camp de la 
nostra cultura, ens honoren i ens refermen encara més 
en la convicció de la vàlua d’aquest nostre patrimoni 
arqueològic de Tossa.

Immaculada Colom i Canal
Alcaldessa de Tossa de Mar
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1. La vil·la romana. Definició, evolució 
i estructura

La definició més emprada i genèrica de vil·la és 
aquella que la descriu no com un edifici o conjunt de 
construccions sinó com un sistema econòmic. Així, la 
vil·la seria el sistema d’explotació del territori carac-
terístic del període romà.2 Aquesta definició presenta 
alguns elements incontrovertibles. Efectivament, el 
sistema econòmic del qual forma part la vil·la és in-
separable del marc social i polític en què es crea i des- 
envolupa; s’inicià a la península Itàlica i es va anar es-
tenent pels diversos territoris d’Europa, Àfrica i Àsia 
Menor a mesura que entraven a formar part de l’impe-
ri romà. I quan aquest imperi decaigué i deixà d’existir, 
i amb ell el sistema econòmic i social que suposava la 
base de la vil·la, aquesta també va desaparèixer.

Però aquesta definició, clarament economicista, si 
bé té sentit per definir la gènesi de la vil·la, analitzada 
en el conjunt de la seva història i usos resulta parcial i 
limitada per tal com no explica un fenomen molt més 
complex i que varià i evolucionà al llarg de la mateixa 
història de l’imperi romà.

Fins i tot com a unitat productiva, la vil·la va patir 
importants canvis atenent al període històric referit o 
fins i tot al territori on es trobés emplaçada. Inicialment, 
als segles iv-iii aC, la vil·la es podria descriure com una 
unitat de producció de limitades dimensions, eminent-
ment una granja o factoria (Lafon 2001, 16-20) que 
explotava una propietat petita o mitjana, destinada es-
sencialment a l’autoconsum, amb una quantitat d’exce-
dent molt limitada. Aquestes estructures, tot i presentar 
alguns elements que trobarem a les vil·les posteriors (ús 
de materials consistents, construcció de basis villae...), 
se’n separen en conceptes econòmics com l’explotació 
especulativa o la comercialització dels productes com a 
eix central de la seva existència, fins al punt que es po-
dria discutir que el terme vil·la fos l’adequat per definir 
aquesta mena d’establiments. L’expansionisme romà i, 
sobretot, la Segona Guerra Púnica van suposar un can-
vi profund en la seva estructura i concepció.

Entre altres qüestions de caire més social i de les 
quals parlarem més endavant, la nova conjuntura socio- 
econòmica va suposar una reducció de la mà d’obra 
pagesa autòctona, però compensada àmpliament per 
la gran arribada de mà d’obra esclava dels nous ter-
ritoris conquerits. A més, l’aparició de nous mercats 
va suposar un canvi important en la concepció de 
l’explotació de la terra, en la qual les produccions que 
podríem considerar de subsistència van donar pas als 
conreus especulatius i a les grans propietats. És a dir, 
d’una concepció de l’agricultura com un mitjà natural 
de subsistència es va passar a la concepció del camp, i 
en general de l’explotació del territori, com una font 
de negoci i riquesa. Del conreu per menjar es passà 
al conreu per vendre, per comercialitzar, i és aquí on 
prengué cos la vil·la com a element econòmic central 
de l’explotació del territori.3

El canvi de concepció de l’explotació ha d’anar 
forçosament acompanyat d’un canvi en les estructu-
res que la configuren, per tal de fer-la més efectiva i 
rendible. La transformació de les explotacions va anar 
de la mà d’una especialització dels espais que configu-
raven la vil·la. Però no solament de l’estructuració dels 
diversos edificis i elements que la conformaven sinó 
també de la seva localització. Si moltes de les granges 
itàliques del període anterior s’assentaven en indrets 
més o menys protegits, on eren importants aspectes 
com el de la pròpia seguretat,4 ara el que interessava 
era situar el nucli de l’explotació en indrets propers a 
les principals vies de comunicació (camins, rius, mar) 
o als nuclis urbans per tal de donar fàcil sortida a la 
producció.

Aquest sistema productiu era possible, com ja hem 
esmentat, gràcies a l’expansionisme romà, ja que les 
conquestes i els nous territoris no solament propor-
cionaren mà d’obra esclava5 sinó que territoris com 
Sicília i, posteriorment, Egipte es convertiren en els 
graners que proporcionaren a Roma la major part dels 
cereals que els calia, alliberant altres terres per a pro-
ductes especulatius econòmicament més rendibles (oli, 
vi, etc.).

1. Estudi realitzat en el marc del projecte del Ministeri d’Educació i Ciència HUM2007-62486, «Del oppidum a la ciuitas. Análisis de un 
proceso histórico en el territorio de Gerunda».

2. Carandini encara delimita més aquesta definició associant el terme vil·la al sistema esclavista (Carandini 1989, 106). Aquesta defi-
nició encara resulta més reduccionista, ja que són molts els sistemes de treball emprats a la vil·la per explotar el fundus (colonat, treballadors 
lliures...), i fora d’Itàlia, tot sovint ni tan sols era el sistema majoritàriament emprat.

3. Per Carandini (1989, 104), vil·la i comercialització són termes inseparables.
4. Inicialment, se cercaven llocs aturonats per construir la granja. Quan les vil·les van tornar a ocupar aquests espais, ho van fer per altres 

motius. Ja no se cercava protecció i seguretat, sinó efectes escenogràfics que integressin els edificis en l’entorn.
5. De fet, si bé aquest sistema de treball sembla haver estat majoritari a la península Itàlica als darrers dos segles de la república romana, no 

és tan clar que fos així en alguns dels nous territoris, com Hispania, on s’empraren altres mètodes d’explotació com l’ús de pagesos contractats 
o el lloguer del terreny a canvi d’un pagament en diner o en part de la producció.
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6. Cató, De agri cultura, ii.
7. Cató, De agri cultura, iiii.
8. Cató, De agri cultura, i, 3.
9. Martin 1971, 99. Aquesta indignitat es reduïa al treball directe amb les mans, no a l’extracció de beneficis de la seva possessió i 

administració.

Però ni tan sols la vil·la sorgida al segle ii aC era 
una estructura estàtica, econòmicament parlant, i els 
seus canvis van anar del bracet de la mateixa història 
de Roma. Aquests canvis es poden apreciar resseguint 
les definicions que aporten els diferents estudis agro-
nòmics escrits entre els segles ii aC i iv.

D’aquests agrònoms romans en podem extreure, a 
priori, un parell de dades que es repeteixen indefecti-
blement, i que són: que la vil·la es defineix pel fet de 
ser una construcció extraurbana i que ha de tenir un 
vessant econòmic. Això de banda, la seva concepció 
evolucionà al mateix ritme que ho van fer els canvis en 
els sistemes d’explotació del camp i la concepció ideo-
lògica i social que la societat romana va anar adquirint 
de la vida camperola, per contrast amb la vida urbana.

Tot i que l’estudi de les fonts clàssiques que fan 
referència a la vil·la és un tema ja molt analitzat per la 
historiografia moderna i al qual no aportarem dades 
noves, sí que cal fer una breu referència als conceptes 
que tenien de la vil·la els principals agrònoms romans, 
perquè això ens ha de permetre apreciar quina era la 
concepció de la vil·la en cada moment i observar, indi-
rectament, la situació de l’explotació del camp, encara 
que sigui a la península Itàlica, centre dels seus estudis. 
I és que per analitzar els seus escrits caldrà tenir pre-
sent que els agrònoms llatins feien referència a la situ-
ació d’Itàlia i es dirigien a un públic molt concret, les 
classes benestants, que per definició vivien a la ciutat i 
posseïen propietats al camp. La història de la vil·la, en 
aquest context, és la història de la ideologia i els inte-
ressos econòmics i socials d’aquesta classe.

Marc Porci Cató va escriure la seva obra De agri cul-
tura a mitjan segle ii aC, després de la Segona Guerra 
Púnica, en un context d’expansió territorial i de dispo-
nibilitat de terres a la península Itàlica i als nous ter-
ritoris conquerits. Les riqueses i els esclaus afavoriren 
l’aparició de les grans propietats latifundistes i esclavis-
tes (Carandini 1989, 106; Torelli 1990, 130) o forma-
des per una successió de propietats disperses (Martin 
1971, 89). L’agricultura romana ja havia superat la fase 
de subsistència i es practicava una agricultura destina-
da al mercat amb plantacions més especialitzades i des-
tinades a l’enriquiment del propietari (Prevosti 2005, 
317), que tot sovint vivia a ciutat, que havia anat subs-
tituint el pagès (Martin 1971, 85) i que, per tant, dis-
posava de delegats que dirigien les explotacions en el 
seu nom (villicus). I aquest era l’objectiu de l’obra de 
Cató: demostrar com fer rendible una propietat agrí-
cola. Per això, en la seva obra, la vil·la era essencial-
ment una explotació, destinada a conrear aliments per 

al comerç, amb habitatge i instal·lacions productives 
específiques.6 En aquesta concepció la part principal 
de les edificacions es destinava a la producció, deixant 
un modest espai per al propietari, que tot sovint vivia 
a ciutat i visitava, molt de tant en tant, la propietat ad-
ministrada pel villicus. Les estances d’habitació havien 
de ser prou còmodes per incitar el propietari a realitzar 
visites periòdiques a les seves terres7 però sense caure 
en un luxe superficial i desmesurat. La vil·la s’havia de 
situar al peu d’una muntanya, en un lloc higiènica-
ment sa, mirant a migdia, amb abundant disponibili-
tat de mà d’obra, a prop d’un bon abeurador i d’una 
via de comunicació, ja fos camí, riu o mar.8

Cató representa, en certa mesura també, una ide-
ologia política que veia en l’explotació de la terra un 
retorn a les tradicions de Roma en un moment en què 
l’expansió, les riqueses i el contacte amb el món grec 
hel·lenístic començaven a «corrompre» la mentalitat de 
les classes dirigents. Això es reflecteix en la seva obra, 
quan critica el luxe que comença a apreciar en algunes 
vil·les. Indirectament, la seva obra reconeix una realitat 
confirmada per l’arqueologia: l’aparició de vil·les amb 
un cert luxe (villae expolitae) (Albentiis 1990, 173), 
tot i que encara a gran distància del que s’imposà en 
moltes propietats al llarg dels segles següents. La seva 
obra s’emmarca dins la lluita política que les classes 
aristocràtiques i conservadores començaven a desen-
volupar contra els grups més hel·lenitzats, representats 
per l’anomenat cercle dels Escipions, que constituïen 
un contrapoder important.

La situació política, social i econòmica de Roma 
havia canviat de forma important en el moment en 
què Marc Terenci Varró va escriure De re rustica, pels 
volts de l’any 39 aC. Políticament, l’imperi romà es 
trobava en plena expansió; socialment, la república  
es veia immersa en la plena descomposició, i econòmi-
cament, l’agricultura italiana travessava una crisi im-
portant. A la segona meitat del segle i aC es començà 
a produir un canvi important en la mentalitat de les 
classes dominants romanes. Aquestes, essencialment 
urbanes i immerses en un món convuls políticament 
i socialment, començaren a veure el camp des d’un 
punt de vista romàntic, com el lloc on es pot tornar 
als orígens i on es conserva l’essència de l’ésser romà. 
Però aquesta visió romàntica estava destinada a l’otium 
i no a la producció. Personatges com Ciceró o Salusti 
consideraven l’agricultura com un treball indigne per 
a un home lliure,9 però veien el camp i la vil·la com 
els indrets ideals per desenvolupar-se intel·lectualment 
i poder fugir de l’opressió de la ciutat. Això no vol dir 
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10. Varró, Rerum rusticarum, 1.12.1.
11. Martin 1971, 220. Aquest autor creu que, quan va escriure el llibre i, no tenia previst escriure els altres dos, ja que criticava la rama-

deria, a la qual, després, dedicà el llibre ii, tot i que en el prefaci l’autor ja indica que pensa escriure’n tres.

que no poguessin ser propietaris, però delegaven les 
tasques directes en el villicus, ja que només calia sentit 
comú –més que grans coneixements tècnics– per ad-
ministrar una propietat.

Enfront d’aquesta ideologia, hi havia una realitat 
en la qual existia una classe de grans propietaris molt 
interessats en la millor manera d’explotar el seu fun-
dus  Era per a aquests que va escriure Varró, que, com 
en el cas de Cató però des d’unes bases ideològiques i 
pràctiques diferents, intentà tornar a donar prestigi a 
l’activitat agrícola.

Alguns dels conceptes bàsics ja esmentats per Cató 
es mantenen en l’exposició de Varró, com ara la im-
portància dels conreus especialitzats, ja que eren els 
més productius econòmicament, o la localització idò-
nia per a la vil·la.10 La diferència entre l’un i l’altre rau 
en la importància que aquest donava a la ramaderia, 
la pastio villatica, com a element complementari de 
les activitats agrícoles, i l’espai que dedicava (pràctica-
ment tot el llibre iii) a la producció especialitzada en 
productes de luxe per a les taules de les classes adine-
rades (com, per exemple, els vivers de peixos). Aquesta 
nova inclinació pels productes de luxe o destinats a cli-
ents rics i sibarites ja és per ella mateixa una mostra de 
la nova concepció ideològica de les classes benestants 
romanes, molt influïdes per les cultures hel·lenística i 
orientals i que donaven gran importància als plaers de 
la vida i a l’exhibicionisme de les seves riqueses com a 
símbol d’individualisme i poder.

Varró és un bon exemple de la dificultat de presen-
tar una definició única i clara de la vil·la, ja que en la 
seva obra s’aprecien contradiccions internes. Així, als 
llibres i i iii, entre el moment d’escriptura dels quals hi 
ha uns quants anys de diferència,11 hi ha una evolució 
o canvi en el concepte. En el primer llibre parla de 
la vil·la com d’un establiment eminentment agrícola, 
mentre que en el llibre iii donava més importància als 
aspectes lúdics de la vida al camp, insistint sobre la 
comoditat i el luxe de la residència.

El tercer agrònom del qual ens han arribat els seus 
escrits és Luci Juni Columel·la, que va escriure dotze 
llibres sota el títol De re rustica. Aquest autor, d’origen 
gadità i que va escriure a mitjan segle i, és, pels seus 
orígens, qui millor coneixia la realitat de l’agricultura 
provincial en un moment en què les fonts ens parlen 
d’una crisi agrícola i del model esclavista que ell creia 
evitable amb una explotació racional dels recursos i una 
adequada especialització del personal. Un cop més, els 
indrets essencials per assentar la vil·la no difereixen dels 
plantejats per Cató o Varró, però sí que introdueix nous 
termes per definir les diverses parts de la propietat: pars 
urbana, pars rustica i pars fructuaria. En aquesta des-

cripció, la pars urbana destinada al propietari presenta 
ja un nivell de luxe i comoditat elevat, amb estances per 
a l’estiu i l’hivern, banys, orientats a ponent, i passeigs a 
la banda de migdia. Per la concepció i la descripció que 
fa de les explotacions, sembla que la seva obra anava 
destinada més a grans propietaris que als pagesos que 
podien disposar d’un lot en una colònia provincial.

Aquest autor considerava que l’agricultura era un 
negotium per contraposició a la noció d’otium i con-
templació relacionada amb les vil·les, de moda en 
aquells moments, que criticà fortament, així com als 
cada cop més abundants propietaris absentistes que 
no controlaven de prop el seu negoci (Martin 1971, 
314). Un cop més, l’obra està tenyida d’una ideologia 
determinada, i en aquest context cal valorar-la, ja que 
Columel·la defensava les classes benestants que tenien 
en la propietat de la terra la seva font de riquesa en 
contraposició a les noves formes d’ocupar-se i enriquir-
se com el comerç, la usura o la carrera militar. S’ins-
criu, així, dins un corrent de pensament habitual en els 
autors d’aquest període en el qual s’aprecia un intent 
per retornar a la tradició del pagès-soldat com a màxim 
exponent del mos maiorum, una possibilitat que davant 
de la realitat política i social no podia anar més enllà del 
plantejament ideològic.

També dins aquest context, Gai Plini Segon –o Pli-
ni el Vell– publicà la seva Naturalis Historia, l’any 77. 
Aquest autor va escriure en plena dinastia flàvia, en un 
moment de reacció contra el luxe desmesurat que va 
caracteritzar l’època julioclàudia i que s’apreciava no 
solament en les construccions i els elements decoratius 
sinó també en els desordres a taula, assortits per aquells 
productes als quals Varró dedicà el tercer volum de la 
seva obra (Lomas 1997, 183).

Figura 1. Mosaic amb representació d’una vil·la (Tabarka, Tunis), 
segle iv. 
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12. Mentre que alguns autors situen aquest moment en el segle iv, altres com Martin (1971, 21) o Frezouls (1980, 193) el situen, ja, 
dins el v.

13. Un cop més l’anàlisi resulta italocèntrica, ja que en algunes províncies, com Hispania, no sembla que l’esclavisme fos mai el sistema 
d’explotació agrícola majoritari.

L’obra de Plini és, pel que fa al camp i al seu mè-
tode d’explotació, una crítica i una visió contraposa-
da als plantejaments de Columel·la. És en el llibre 18 
d’aquesta magna obra on l’autor exposa les seves opi-
nions sobre l’agricultura italiana. Amb una crítica als 
latifundis esclavistes demanava el retorn a les concep-
cions més tradicionals ja expressades dos segles abans 
per Cató, tornant a les propietats més petites i amb 
una certa diversificació de les produccions (Prevosti 
2005, 323), en uns moments en què Roma i la penín-
sula Itàlica depenien en gran mesura de les produc-
cions provincials per al seu abastiment. Aquest autor 
presenta un punt de vista de la situació més moral i 
ètic que econòmic, representant una classe emergent 
que s’oposava a la noblesa de l’època julioclàudia, que 
contraposava treball a luxe, com a part d’una política 
de bona administració i de control de la despesa que el 
govern dels flavis intentava imposar als diversos esta-
ments de l’imperi (Lomas 1997, 183).

Dins aquest ràpid repàs, el darrer gran agrònom, 
cronològicament parlant, és Pal·ladi, que va redactar el 
seu Opus agriculturae en un moment indeterminat del 
segle iv o v.12 El context en què se situa la seva obra és 
molt diferent del del període baixrepublicà o de prin-
cipis de l’imperi, quan van escriure els autors anteriors. 
L’agricultura i la vil·la es tornen a concebre des d’un 
punt de vista més autàrquic, dins una economia més 
regionalitzada en la qual l’explotació s’ha d’autoabastir 
en la mesura que pugui i ha de tenir, com a primer 
objectiu, la supervivència dels seus ocupants, amb una 
relació menys estreta amb la ciutat i una menor inci-
dència de les grans rutes comercials que l’existent en 
períodes anteriors. Del llibre s’extreu la conclusió de 
l’existència d’una policultura molt diversificada, però 
per autors com Frezouls aquesta seria una falsa imatge, 
ja que explica molts tipus diferents de conreu que, des-
prés, s’han de triar en funció de la propietat, el clima... 
(Frezouls 1980, 202).

En parlar de la casa del propietari, descriu un com-
plex de dimensions considerables, amb apartaments 
d’estiu i d’hivern i banys, que anomena praetorium, 
un terme que originalment era de caire militar i que 
podria parlar indirectament de la concepció de la vil·la 
com una construcció protegida i, fins i tot, de vegades 
fortificada. Segons el mateix Frezouls, a l’obra de Pal-
ladi hi ha una dissociació entre propietat i explotació, 
elaborant un discurs a dos nivells: un de dirigit al pro-
pietari en què parla de les adquisicions que cal realitzar 
i de la correcta administració de la finca i l’altre dirigit 
al conreador en què explica la forma correcta de re-
alitzar els diversos treballs (Frezouls 1980, 210). En 

parlar de «gran propietat», aquesta se’ns presenta com 
una multiplicitat de petites unitats familiars (explota-
des per colons) i un complex central on es desenvolu-
pen les tasques especialitzades, com, per exemple, el 
premsat.

En aquest sistema econòmic, la vil·la, que ha de 
posseir també artesans com ara fusters o ferrers, esde-
vé, en part, el substitut de la ciutat per als colons que 
hi porten el seu excedent o hi van a arreglar les eines 
i que dóna sortida al mercat a la seva producció, que 
tot sovint seria poc important individualment però 
que prenia volum precisament per l’acumulació del 
producte de diversos establiments. En aquest context, 
pren també sentit l’expressió praetorium en parlar de 
la pars urbana de la vil·la, ja que esdevingué el centre 
d’una propietat més dispersa, amb multitud de petits 
assentaments familiars dins del fundus.

Les diferències són profundes amb la vil·la del segle 
i, en aspectes tan importants com les dimensions de 
les explotacions, que en època altimperial tendien a 
la concentració i a les grans propietats centralitzades, 
mentre que ara s’anava cap a petites unitats, a l’entorn 
d’un centre; o a la mà d’obra emprada, en què els co-
lons han substituït els esclaus.13 Tant és així que fins 
i tot algun autor s’ha plantejat si no es podria parlar 
d’un altre tipus d’explotació diferent del de la vil·la 
(Bravo 1997, 195-197).

Per tant, i a través de les descripcions expressades 
pels agrònoms llatins, queda clar que la concepció de 
la vil·la, inicialment almenys, no seria altra que la del 
sistema d’explotació habitualment emprat al camp 
dels territoris romans al llarg de la seva història. Les 
seves formes, tant arquitectòniques com en el sistema 
d’explotació, anaren variant i adaptant-se a la situació 
del mateix imperi, i del territori en què s’emplaçaren, 
així com a les possibilitats i necessitats del seu sistema 
econòmic, sense oblidar el vessant social i ideològic, 
que també canvià en la mesura que ho van fer les con-
cepcions de les classes privilegiades romanes.

Però, actualment, intentar definir la vil·la única-
ment com una entitat econòmica resulta insuficient. 
Era alguna cosa més que un centre productor i, en de-
terminats contextos, l’econòmica no seria ni tan sols 
la motivació principal de la seva existència. Així, al 
llarg de l’època republicana i a principis de l’imperi, 
van existir altres tipus de construccions que són ha-
bitualment assimilades pels arqueòlegs i historiadors 
a vil·les però que poc tenen a veure amb la definició 
que en fa Cató. Aquesta evolució s’aprecia, ja, a les 
fonts clàssiques quan el mateix Columel·la introdueix 
la diferenciació entre pars rustica i pars urbana, reco-
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14. Així, Leveau, Sillières i Vallat restringeixen l’ús del mot villa a un centre senyorial amb una pars urbana, que reuneix tot un seguit de 
característiques tècniques com ser bastit amb materials de llarga durada i que, amb una funció agrícola, presenta unes determinades dimen-
sions que la situen per damunt d’altres estructures com els tuguria (Leveau, Sillières i Vallat 1993, 47).

15. De fet, algunes vil·les suburbanes van ser inicialment centres d’otium. Així, a la vil·la dels Misteris de Pompeia, les instal·lacions pro-
ductives no s’hi van afegir fins al segle i (Albentiis 1990, 174-175), i abans no era altra cosa que una gran domus situada fora murs.

16. Horaci, Epistulae, ii, 1, 156-157, «Graecia capta, ferum victorem cepit et artis / intulit. agresti Latio».
17. Ciceró, Pro Murena, xxxvi, «...odit populus romanum privatam luxuriam, publicam magnificentiam deligit».

neixent implícitament l’important paper que els espais 
d’habitatge havien assolit a les vil·les de principis de 
l’imperi.

Totes aquestes circumstàncies porten els arqueòlegs 
a definicions mixtes de la vil·la que intenten incloure 
tant el seu vessant econòmic com el residencial.14

Conceptes com el de vil·la marítima no van formu-
lar-se fins a finals del segle i aC, tot i que ja n’existien 
(Lafon 2001, 12), i semblantment passaria amb les vil-
les suburbanes. Per tant, qualsevol anàlisi de la vil·la ha 
de tenir present que es tracta d’un element polièdric, 
que va més enllà d’un sistema econòmic i forma part 
d’un entorn social i ideològic, i que, per tant, ha de ser 
analitzat des de diferents punts de vista. De fet, podríem 
seguir autors com X. Lafon i considerar que la vil·la es 
pot estudiar des de tres òptiques diferents i complemen-
tàries: des d’un vessant econòmic, la vil·la seria el centre 
d’un domini concebut per extreure un benefici; ideolò-
gicament, seria el mitjà per refermar un cert poder social 
i polític, un cert modus vivendi; i, arquitectònicament, 
es pot estudiar com un monument que presenta formes 
i característiques específiques (Lafon 2001, 12).

Analitzar la vil·la més enllà del seu rol econòmic 
ens endinsa en problemàtiques socials i culturals o, fins 
i tot, polítiques que, curiosament, germinen arran de 
les mateixes circumstàncies que conduïren a la gran 
eclosió de la vil·la-explotació, l’expansió territorial ro-
mana de principis del segle ii aC. Aquest altre tipus de 
vil·la, que podríem denominar d’esbarjo i on s’agru-
pen terminologies emprades pels arqueòlegs com ara 
vil·la suburbana, litoral o marítima, es caracteritza per 
donar més rellevància als espais d’hàbitat i a les como-
ditats que no a la funció productiva. Això no vol dir 
que moltes d’aquestes vil·les no tinguessin un vessant 
industrial i agrícola (D’Arms 1979, 65), però aques-
ta conviu amb altres estructures de caire no econòmic 
que són les que configuren l’espai i determinen la loca-
lització i la seva distribució.15

Les que anomenarem de forma genèrica vil·les d’es-
barjo van néixer del mateix expansionisme romà que 
va provocar els grans canvis econòmics i socials dels 
segles ii-i aC. Aquests, en part almenys, estaven provo-
cats pel gran flux de riqueses que aquest naixent imperi 
aportava a Roma i que ajudà a crear una nova classe 
acomodada molt potent. Al mateix temps, el contacte 
establert amb altres cultures, especialment les ciutats 
hel·lenístiques, influïren profundament en la mentali-
tat dels conqueridors, fins al punt que Horaci diria que 

«la Grècia conquerida, conquerí el bel·licós vencedor i 
portà les arts al Laci agrest».16

El resultat d’aquesta nova situació va ser l’aparició 
d’una classe econòmicament molt poderosa i que so-
cialment volia un reconeixement individual. Política-
ment, aquesta nova mentalitat es va veure reflectida en 
el creixent poder de grans personatges polítics i sobre-
tot militars de finals de la república, que cercaren un 
reconeixement personal del seu paper en el nou estatus 
de Roma com a potència imperial. Socialment, aques-
ta nova mentalitat suposava l’articulació d’un nou 
llenguatge destinat a potenciar l’autorepresentació i 
que va veure la seva plasmació en dos nous fenòmens 
íntimament relacionats: la luxuria i l’otium.

Als primers segles de la república se cercava una 
–falsa– igualtat entre els ciutadans valorant, com a part 
essencial del mos maiorum, la modèstia en els perso-
natges públics, que havien de destinar la seva vida i 
fortuna al servei de l’Estat. Calia posar-lo per damunt 
de l’individu, mostrant que els seus actes no eren res 
si no es realitzaven en profit del bé comú, que el servei 
a l’Estat era l’única glòria que es podia assolir i a la 
qual el ciutadà havia de destinar la seva vida. A favor 
d’aquesta ideologia, del reconeixement de l’Estat, es 
potenciaven les obres de caire públic, especialment les 
religioses, mentre que es menyspreava la inversió ex-
cessiva en comoditats personals en l’entorn domèstic. 
Com encertadament resumeix Ciceró, «el poble romà 
no suporta l’ostentació privada però, contràriament, 
aprecia la magnificència pública».17

Figura 2. Mosaic amb la representació de l’anomenada vil·la del 
senyor Iulius (Cartago, Tunis), segle iv.
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18. La Rocca 1986, 8-9; Vitruvi (De architectura, vi, v, 2): «...a les cases dels nobles es desenvolupen a vegades reunions en les quals 
es tracten afers d’estat».

19. De fet, aquesta expressió, negotium, expressa ja etimològicament una negació de l’otium (nec-otium) (Scagliarini 2008, 34).

Tota aquesta situació va canviar amb les guerres 
púniques i macedòniques, que suposaren l’inici de 
la gran expansió romana en territoris extraitàlics. El 
contacte amb aquestes civilitzacions, especialment les 
ciutats hel·lenístiques, la gran afluència de riqueses i 
l’agregació de nous territoris que les conquestes van 
comportar, van fer començar a créixer una nova classe 
social i un nou tipus de personatge públic: el general 
triomfador, que volia un reconeixement personal dels 
seus mèrits i, a més, gaudir de les riqueses i la fama 
aconseguides. Els models en què s’inspirà aquesta nova 
elit van ser els prínceps hel·lenístics i els seus palaus. 
Però aquesta exposició de la riquesa pròpia, a través 
del luxe desmesurat en les seves domus o dels espec-
tacles públics, va xocar amb l’oposició frontal de les 
classes aristocràtiques més conservadores, en una lluita 
que va donar lloc a diverses lleis que pretenien com-
batre aquesta nova mentalitat a través de la condemna 
de la seva exteriorització: la luxuria. Aquest terme, al 
qual després de l’expansió cap a Orient s’hi va afegir 
l’adjectiu despectiu d’asiatica, definia l’ostentació de la 
pròpia riquesa, no solament a través de l’arquitectura o 
decoració de la casa sinó també en altres aspectes com 
el vestir o el menjar.

En realitat, aquesta croada contra el luxe excessiu 
anava més enllà d’una simple qüestió ideològica al vol-
tant de la perversió dels costums o la traïció al mos 
maiorum: com a rerefons, es desenvolupava una forta 
lluita política per obtenir el poder en la qual la classe 
aristocràtica tradicional s’enfrontava a la nova classe 
sorgida de les conquestes i enriquida per aquestes. En 
aquest conflicte, la luxuria jugava una funció política, 
ja que en una societat en la qual el suport del poble 
era molt necessari per desenvolupar una carrera po-
lítica, l’extensió de les xarxes clientelars resultava de 
cabdal importància (La Rocca 1986, 8). Aquests cli-
ents eren rebuts diàriament a la casa del patró i, en 
aquest context, l’exhibició de luxe i riquesa a la domus 
era una forma d’autorepresentació i d’exhibició del seu 
poder (Zaccaria Ruggiu 1995, 320; Zanker 1993, 15), 
com també ho eren la fastuositat en els actes públics, 
especialment als jocs o en els repartiments d’aliments 
que servien per atreure’s les masses. Així, a principis 
del segle i aC, durant les guerres socials, que suposaren 
probablement l’origen de la dissolució definitiva de la 
república, els polemistes tradicionalistes atribuïren a 
la luxuria asiatica la culpa de la corrupció de costums 
que afectava Roma. Com a contraposició, proposaven 
un retorn al passat, idealitzant la imatge del pagès de 
principis de la república, com a model de valors mo-
rals i austeritat (Albentiis 1990, 108-109). Es tractava, 
sens dubte, d’una lluita dialèctica, de la recreació d’un 

ideal, ja que segurament cap d’ells estava disposat a 
treballar amb les mans les seves terres.

Al llarg de l’època baixrepublicana, la domus esde-
vingué una eina més de la lluita política. Si fins llavors 
el poder de l’Estat es mostrava a través de les grans 
construccions públiques, a mesura que aquest poder 
es va anar privatitzant, part d’aquesta magnificència es  
traslladà a la casa, convertint-se en una mostra del po-
der del propietari (Albentiis 1990, 211; Zaccaria Rug-
giu 1995, 321).

Per eludir, almenys en part, les lleis contra el luxe es 
van emprar diverses argúcies. Per una banda, cal tenir 
present que els magistrats romans d’època republicana 
no disposaven d’espais propis per desenvolupar-hi les 
seves activitats, raó per la qual havien d’emprar espais 
públics, i molt sovint la pròpia casa, per realitzar-les. 
D’aquesta manera es dotaven diversos espais de la do-
mus d’una funció pública,18 de vegades quasi sacra, i, 
en aquest context, aquests espais eren decorats amb 
munificència d’acord amb la funció pública i la cate-
goria del propietari. L’assimilació de la domus i també 
la vil·la amb espais quasi sacres en els quals el propie- 
tari, en certa mesura, s’associava a la divinitat també 
formà part de la lluita política de finals de la república 
(no oblidem que Cèsar es deia descendent de Venus) 
(Zanker 1993, 66-76; La Rocca 1986, 16), i s’aprecia 
en la mateixa arquitectura, on grans personatges com 
Lúcul imitaren, en l’aspecte de les seves cases, la dispo-
sició en terrasses dels grans santuaris del Laci (Alben-
tiis 1990, 203-212).

Una altra via de sortida per a aquesta nova sensibi-
litat, de fet, la principal, la proporcionen les propietats 
extraurbanes, les vil·les. En elles, el propietari era un 
petit rei (Zanker 1993, 153) i podia donar lliure sor-
tida a la seva imaginació i als seus gustos, lluny de les 
crítiques de què era objecte a ciutat. Altrament, les vil-
les esdevingueren ràpidament l’entorn ideal per desen-
volupar-hi aquesta nova mentalitat, no solament per 
la major disponibilitat d’espai, sinó pel mateix entorn 
natural, que permetia jugar amb els elements construïts  
i amb la natura i l’entorn, integrant les edificacions i 
els elements decoratius en el paisatge.

És en aquest context que cal situar l’ampliació del 
concepte de la vil·la, on ja no predominaven els condi-
cionants productius i econòmics i aquesta esdevingué 
el lloc de repòs per antonomàsia, on els propietaris es 
podien mostrar tal com eren i podien expressar amb 
llibertat els seus gustos i desitjos. El camp, a través de la 
vil·la, esdevingué el lloc de l’otium per contraposició al 
negotium desenvolupat a ciutat.19 En aquest context, la 
vil·la ja no era solament un establiment productiu sinó 
que, en algunes, es potenciaven de forma molt impor-
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20. Malnati 2008, 17, citant Ciceró (Orat, i, 1-4).
21. Sèneca, Brev  Vit., xiv, 1.
22. Aquests espais rememoren el món dels filòsofs grecs. Les ambulationes, per exemple, eren llargs pòrtics, autèntics camins coberts, on 

el propietari podia passejar mentre meditava o discutia de filosofia o literatura.

tant els espais d’habitatge, fins al punt que aquests aca-
baren constituint la seva raó de ser. Va ser el moment 
de l’aparició de noves tipologies de vil·la que, atenent 
a la seva ubicació, els arqueòlegs han denominat com a 
suburbanes, litorals o marítimes... En definitiva, vil·les 
d’esbarjo. La vil·la esdevingué un centre per al desenvo-
lupament del luxe hel·lenístic i les mateixes restriccions 
imperants a Roma contra el luxe en van potenciar el 
creixement i difusió (Zanker 1992, 47).

Però fins i tot termes com el d’otium no són ina-
movibles. Originalment, aquest concepte fa referència 
a un descans intel·lectualment actiu20 en què, a tra-
vés de la lectura i la filosofia, el ciutadà es preparava 
per a la seva activitat al servei de l’Estat. No era una 
simple evasió sinó l’expressió d’una elecció ideològica 
destinada a formar i educar la nova classe que havia 
d’administrar el creixent imperi i en què es barrejava el 
mos maiorum i la dedicació a l’Estat amb una creixent 
influència grega (Podini 2008, 29) que potenciava 
l’atenció a la persona com a individualitat.

Amb la fi de la república i el canvi de rol de les elits, 
l’otium perdé la seva funció formativa i solament es 
mantingué la cultural i hedonista (Podini 2008, 29). 
En època imperial, autors com Sèneca veien en l’otium 
no ja un refugi intel·lectual per als qui es volien reti-
rar de la política sinó un ideal de vida, de fet, l’únic 
acceptable per a un home culte.21 L’evolució d’un oti-
um intel·lectual cap a un altre d’hedonista es reflecteix 
també en els espais que s’hi destinaven, ja que a les 
biblioteques, liceus i ambulationes,22 abocats a l’exerci-

tació intel·lectual, s’hi afegien els gymnasia, els banys i 
les palestres destinades al culte al cos.

Tota aquesta evolució de la mentalitat romana es 
reflecteix també en la diferent concepció que aquest 
es formava del camp i la natura. Si Cató el veia com 
l’única forma digna d’enriquiment del ciutadà (que 
administrava la finca però que no hi desenvolupava 
els treballs manuals), a la baixa república i al llarg de 
l’imperi el camp esdevingué l’entorn ideal per desen-
volupar-hi l’otium. El camp i l’agricultura evocaven els 
avantpassats, els camperols-soldats que van crear l’im-
peri, en un moment en què aquest mateix creixement 
havia allunyat el ciutadà de les seves arrels. Però es trac-
tava d’un retorn al camp molt distant del modus viven-
di que volia evocar. El camp era un entorn idíl·lic, amb 
una natura domesticada, ordenada i al servei de l’home 
on el propietari es realitzava com a persona, més enllà 
del fet que en tragués o no un benefici econòmic.

Arquitectònicament, tota aquesta evolució també 
suposà canvis importants en la concepció i forma dels 
edificis. Originalment, les zones urbanes o d’habitatge 
de les vil·les reproduïen en certa mesura l’estructura 
i codificació de les domus, tot i que responien a ne-
cessitats diferents. Ràpidament, les necessitats d’espais 
específics per desenvolupar-hi l’otium distingiren la 
vil·la de la domus urbana, en la qual essencialment es 
desenvolupava el negotium. Els espais de representació, 
que a la domus estaven destinats a rebre-hi els clients, 
a la vil·la estaven pensats per atendre-hi els amics i 
convidats. Als àmbits on a la domus es realitzaven els 

Figura 3. Mosaic amb represen-
tació d’una vil·la romana a la 
cúpula de la vil·la de Centcelles 
(Constantí, Tarragonès) (foto: 
MNAT).
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23. La Rocca 1986, 5. Entre aquests, cal assenyalar el que fou aparentment el primer parc urbà, els horti Luculliani. Aquesta autèntica 
vil·la suburbana bastida dins la ciutat es va edificar en una posició privilegiada i amb una estructura esglaonada que reproduïa l’escenografia 
dels grans santuaris del Laci, i estava envoltada d’un gran parc.

24. Arrayás 2007, 48, aportant la bibliografia sobre el tema.
25. Percival (1996, 73) considera que a les províncies les vil·les van aparèixer una o dues generacions després de la pacificació del territori.
26. Mari (2005, 8) expressa com l’estandardització i el sistema constructiu de les vil·les del territori que analitza solament poden ser 

fruit de l’existència d’equips i mestres d’obres itinerants, que treballaven també a les ciutats i, per tant, calia una demanda, que va néixer de 
la fundació i consolidació de les noves ciutats.

negocis, a la vil·la s’hi desenvolupava el descans. Calia, 
per tant, adaptar els espais a aquestes noves necessitats. 
No és casualitat que s’optés per estructures procedents 
del món grec per crear aquests nous espais, com ho 
demostren els seus mateixos noms: procoeton, palaestra, 
apodyterion, perystilon, ornithon, oporothece, gymnasi-
on, lyceum, accademia, stoa, exedra..., atès que van ser 
els palaus hel·lenístics la principal font d’inspiració de 
les grans vil·les d’època baixrepublicana, i el món grec, 
l’ideal que es pretenia recrear (Zanker 1993, 153).

I si la vil·la d’esbarjo tingué el seu origen en una 
cerca de tranquil·litat fora de la ciutat, aquesta funció 
també s’acabà tergiversant i esdevingué un indret d’os-
tentació de riquesa i autorepresentació (Zanker 1992, 
48). I si originalment era la domus republicana la que 
va influir en els espais d’habitació de la vil·la, final-
ment seria aquesta la que acabà determinant i influint 
de forma decisiva en l’estructura de la domus, en un 
moment, al llarg del segle i aC, en què també a ciutat 
desaparegueren les restriccions contra el luxe. Davant 
l’atri, que representava l’eix entorn del qual gravitava 
la zona pública de la casa, on es rebia els clients i vi-
sitants, i que constituïa el nucli de la casa republica-
na, s’hi contraposà el peristil, estructura d’origen grec 
que inicialment constituí el nucli de la zona privada 
de l’habitatge per acabar convertint-se, tot sovint, en 
l’element estructurador principal de l’edifici.

Amb la generalització de la ideologia de l’otium 
es traslladà a la ciutat, i els propietaris que no es po-
dien permetre una vil·la, o, fins i tot, aquells que la 
tenien però vivien a ciutat, volien reproduir aquells 
espais dins les limitacions que la trama urbana oferia. 
D’aquesta manera, en les grans domus es multiplicaren 
els peristils, patis i espais de representació; les pintures 
intentaven reproduir la natura obrint i ampliant l’es-
pai visual, i els jardins i les fonts pretenien portar a la 
casa allò que no podien reproduir de forma natural. 
Així, la vil·la acabà influint en les cases urbanes i, fins 
i tot, en els palaus imperials, i de fet la domus Aurea, el 
gran palau de Neró, ha estat definit com una gran vil·la 
construïda enmig de la ciutat (Scagliarini 2008, 37). 
Però Neró no va ser el primer a voler reproduir la vida 
del camp en un entorn urbà, ja que els grans personat-
ges de la Roma baixrepublicana ja havien començat a 
construir grans finques a l’interior o a l’entorn de la 
ciutat. Aquestes grans propietats urbanes disposaven 
de grans parcs al seu entorn, en un intent per repro-
duir l’ambient campestre. Aquests parcs van tenir tan-

ta importància que acabaren definint la totalitat de la 
propietat, fins al punt que serien anomenades horti.23

Fins aquí hem mostrat, de forma resumida, el feno-
men de l’aparició de la vil·la a la península Itàlica i la 
seva evolució essencialment en època republicana, així 
com les motivacions que portaren a l’aparició de noves 
formes arquitectòniques que habitualment s’identifi-
quen com a vil·les i que depassen el marc del concepte 
original. Manca veure com aquesta concepció es tras-
lladà al nord-est d’Hispania.

L’aparició de la vil·la, tant a Hispania com als altres 
nous territoris que es van integrar a Roma, no va ser 
automàtica. En el cas concret de la península Ibèrica, 
per dues raons: la primera té a veure amb la mateixa 
evolució de la vil·la itàlica. La conquesta inicial de la 
península Ibèrica, motivada per les operacions militars 
de la Segona Guerra Púnica, formava part de les causes 
que portaren a la creació de la vil·la romana clàssica, i, 
per tant, és impensable exportar a principis del segle 
ii aC un sistema d’explotació que encara es trobava 
en procés de formació a la mateixa Itàlia. L’altra raó, 
més decisiva, té a veure amb raons polítiques i admi-
nistratives. Roma va conquerir de forma relativament 
ràpida un gran imperi sense disposar d’una experiència 
prèvia en la seva administració i, de fet, sense dispo-
sar d’unes estructures administrativa, política i militar 
adequades. Aquestes darreres raons se situen en l’eix 
de les transformacions i trasbalsos que patí la república 
al llarg dels dos darrers segles de la seva existència i 
que van concloure amb l’establiment d’un nou sistema 
polític: el Principat.

Davant d’aquesta situació, Roma va optar, al llarg 
del primer segle d’ocupació de la península Ibèrica, per 
un control indirecte de l’economia i l’administració 
del territori, deixant un important marge de manio-
bra als cabdills i les poblacions autòctones.24 A més, 
durant les primeres dècades, no es complien moltes de 
les condicions necessàries per desenvolupar un sistema 
econòmic com el de la vil·la.25 Un sistema d’explota-
ció basat en la comercialització requeria l’establiment 
d’una bona xarxa de comunicacions, uns centres ur-
bans capaços d’absorbir la producció i, sobretot, un 
entorn de seguretat i pau que no es podia garantir 
en les fases inicials de la conquesta. Però també cali-
en altres elements de caire més tècnic, ja que la cons-
trucció d’una vil·la de grans dimensions era una obra  
arquitectònica d’una certa complexitat que requeria 
arquitectes i obrers especialitzats,26 que no devien 
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27. L’abundància relativa de materials d’importació o locals pot tenir més a veure amb les possibilitats d’abastiment dels mercats que no 
amb l’origen del propietari. El mateix pot succeir amb els materials constructius emprats. Més interessant pot resultar l’anàlisi dels grafits 
atenent a si són escrits en iber o en llatí, però, fins i tot aquí, resulta difícil establir si la peça damunt la qual es va escriure el grafit era del 
propietari o d’un treballador de la finca, fins i tot tractant-se d’importacions. Referent a aquest darrer aspecte, podríem esmentar, si bé en un 
context una mica posterior, la gran quantitat de ceràmiques d’importació recuperades en un establiment com el de Ses Alzines, que no era 
altra cosa que una instal·lació productiva dependent d’una vil·la (els Ametllers), on aquestes ceràmiques eren usades pels treballadors.

abundar en aquells moments i que es devien trobar al 
servei de l’exèrcit i de les grans obres públiques.

No va ser fins entrat, ja, el segle i aC que Roma es 
decidí a una intervenció directa en l’administració no 
solament política sinó també econòmica del territori. La 
implantació de noves ciutats, ja de tipus romà, substitu-
int els antics oppida ibers, i l’establiment de cadastres i 
centuriacions territorials marcà el camí per a la implan-
tació, en aquests territoris, del sistema de la vil·la.

En aquest punt, el problema és d’un altre caire. 
A diferència del que succeeix a la península Itàlica, 
són molt escadusseres les fonts que fan referència al 
món agrícola hispà i és l’arqueologia la principal font 
d’informació. I en aquest context, l’arqueologia troba 
moltes dificultats per establir el moment d’aparició de 
les primeres vil·les. Els establiments agrícoles predomi-
nants a finals del segle ii i principis de l’i aC al nord-est 
hispà són estructuralment molt senzills, en els quals es 
barregen elements i materials de tradició ibèrica (tèc-
nica constructiva, ús de sitges...) amb d’altres de pro-
vinents de Roma (tegulae, paviments d’opus signinum, 
morter, dolia...). És, tot sovint, la valoració que es faci 
de la rellevància d’uns o altres materials el que porta els 
arqueòlegs a definir aquestes estructures com a vil·les 
(Járrega 2000; Guitart, Palet i Prevosti 2003) o com a 
granges ibèriques (Olesti 1997; Olesti 2000; Revilla 
2004; Revilla 2006; Arrayás 2005; Arrayás 2007).

Darrere d’aquest debat s’amaga una diferent con-
cepció del procés de romanització. Així, mentre que 
els qui creuen en una implantació primerenca de la 
vil·la defensen l’arribada d’importants contingents de 
colons itàlics al llarg del segle ii i principis de l’i aC, 
els qui defensen la persistència d’estructures indígenes 
consideren que van ser les poblacions autòctones les 
qui dugueren a terme les transformacions que Roma 
volia imposar al territori i consideren que no va ser fins 
a la segona meitat del segle i aC, amb els establiments 
de veterans de Cèsar i, sobretot, amb August, que els 
contingents itàlics no començaren a ser importants. 
Més enllà de concepcions ideològiques o culturals, el 
problema, arqueològicament parlant, es troba en la di-
ficultat de definir una adscripció de l’origen a través, 
exclusivament, dels materials recuperats en un deter-
minat jaciment.27 Al nostre entendre, la problemàtica 
del moment d’aparició de les vil·les al nord-est penin-
sular presenta un doble vessant: primerament, el que 
podríem denominar l’aparició del sistema econòmic 
de la vil·la, i en segon lloc el de la vil·la com a estruc-
tura complexa en què es barregen l’habitatge, l’otium 
i la producció.

Pel que fa al primer aspecte, no és tan important 
la identificació d’una determinada estructuració arqui-
tectònica que habitualment associem amb la vil·la sinó 
de tot un seguit de ressorts i elements que configuren 
el sistema econòmic d’explotació del camp als territo-
ris sota control romà. Aquests elements serien la cre-
ació d’una agricultura especulativa i, per tant, d’una 
xarxa social i comercial que donés sortida a aquesta 
producció. Per tant, en aquest sentit, l’estudi de l’apa-
rició de la vil·la com a sistema socioeconòmic aniria 
lligat a la generalització del conreu de la vinya com 
a producció per excel·lència. Aquest procés no seria 
ni instantani ni automàtic i requeriria una adaptació 
de les estructures laborals i econòmiques i, també, es-
tructurals i arquitectòniques, aprofitant, en un primer 
estadi, les ja existents al territori i adaptant-les a les 
noves necessitats. És en aquesta transició que caldria 
situar les granges o establiments rurals que, provinents 
d’una tradició anterior, s’anirien modificant al llarg del 
segle i aC amb la introducció de nous elements cada 
cop més «romans».

El segon problema presenta una situació diferent. 
Cal tenir present, per començar, que la generalització 
de les vil·les d’otium no va tenir lloc a Itàlia fins al segle 
i aC, i que per crear vil·les suburbanes, litorals o marí-
times, calien tot un seguit de condicions. La primera 
era l’existència de ciutats de tipus romà, element bàsic 
per a l’existència de les vil·les suburbanes i, també, de 
les litorals o marítimes, que eren concebudes com a 
espais d’esbarjo i, per tant, ocupades en períodes molt 
determinats de l’any pel propietari. Cal no oblidar, 
tampoc, l’existència d’unes condicions mínimes de se-
guretat tant al territori com a la mar, on la pirateria 
podia constituir un risc per a les riques propietats. Però 
el més important era l’existència d’un nucli de pobla-
ció imbuïda de la ideologia que implicava la noció 
d’otium  No és casualitat que les primeres estructures 
que es poden considerar plenament com a vil·les i que 
disposaven d’una pars urbana destacable, i que daten 
de mitjan segle i aC, es concentressin a l’entorn de les 
dues ciutats on, des del moment de la conquesta, la 
presència romana va ser més activa, Tarraco i Empúri-
es. Així, a la vil·la del Moro (Torredembarra) (Remolà 
2003) s’aprecia que, des de la seva construcció, existeix 
una clara concepció romana de l’edifici. No solament 
disposava, en aparença, d’un atri sinó també d’un con-
junt de sales de bany. En el cas de la vil·la del Vilarenc 
(Calafell) (Revilla 2003), l’edifici es divideix en dos es-
pais clarament diferenciats, a banda i banda d’un pati. 
La zona residencial és la més malmesa, però ja en els 
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primers moments de la seva existència disposava d’una 
cambra dotada d’hipocaust. En aquests casos pot trac-
tar-se perfectament de propietats d’alguns dels itàlics 
que devien treballar a l’administració de la ciutat o del 
territori i que serien els qui mostrarien els models ar-
quitectònics itàlics i, sobretot, els costums socials im-
perants a Roma a les elits locals.

Generalment, però, es tracta d’estructures emi-
nentment productives (Mas Gusó (Casas i Soler 2004) 
o Tolegassos (Casas i Soler 2003) a l’entorn d’Empú-
ries), ja que la mateixa proximitat a la ciutat feia que, 
segurament, el propietari hi habités o s’hi traslladés per 
desenvolupar-hi les activitats lúdiques i socials.

Sigui com sigui, aquestes primeres estructures mos-
tren ja un alt grau d’assimilació dels seus propietaris 
que, més enllà que es tracti d’itàlics nouvinguts o d’in-
dígenes, mostren una complicitat total amb els cos-
tums socials i econòmics de Roma.28

Va ser, però, en època augustal i al llarg del segle i 
de l’era que el fenomen de la vil·la va patir una eclosió 
important, esdevenint l’element central de l’explotació 
del camp. I al costat dels espais de caire productiu apa-
regueren i es desenvoluparen importantíssims sectors 
residencials. Aquests espais destinats a proporcionar 
comoditats als propietaris arriben a adquirir alts graus 

de luxe i refinament, especialment a les zones costane-
res i als entorns més propers de les ciutats, però a dife-
rència del que succeïa en alguns territoris itàlics, com a 
la badia de Nàpols, que va esdevenir una zona essenci-
alment residencial, aquí fins i tot les vil·les més luxoses 
disposaven d’un sector industrial rellevant. Així, vil·les 
suburbanes com la del Pla de l’Horta (Nolla i Sagre-
ra 1993; Palahí i Vivó 1994), a prop de Gerunda, la 
de Torre Llauder (Prevosti i Clariana 1988; Prevosti 
1995), a tocar d’Iluro, o les del Moro, el Vilarenc o Cal-
lípolis (Macias 2000), al costat de Tarraco, disposaven 
d’importants espais destinats al desenvolupament de 
l’otium,29 però també d’una destacable pars rustica. En 
algunes, com la dels Munts30 (Altafulla, Tarragonès) 
(fig. 4), és la part residencial la que pren un caire clara-
ment preeminent, i per dimensions, luxe i comoditats, 
assoliren el mateix nivell que els models itàlics.

Les vil·les del nostre territori beuen dels mateixos 
models arquitectònics i ideològics que les itàliques, 
tal com succeeix també amb les domus de les noves 
ciutats. La cerca de les comoditats o la integració en 
el paisatge i l’entorn de les vil·les litorals intenta re-
produir els models de les grans propietats de la badia 
de Nàpols. Vil·les com la de Sant Antoni de Calonge, 
encimbellada damunt d’un esperó rocós que s’endin- 

28. Ellis 1995, 164. L’adopció del model de la vil·la és l’adopció d’un model arquitectònic, però, sobretot, d’uns costums determinats. 
Davant l’argument que poden ser còpies de models sense adoptar-ne la simbologia que representa, Ellis no creu que sigui possible, atesa la 
complexitat dels edificis, que implica una comprensió dels seus significats més enllà de la pura estètica. Analitzant Britannia, també opina que 
ja es tracti de propietaris itàlics o d’elits locals, les vil·les impliquen una forta integració entre el món local i la cultura romana.

29. Moltes d’aquestes vil·les suburbanes se situaven molt a prop dels nuclis urbans, i hi devien habitar personatges rellevants dins la 
comunitat que desenvolupaven la seva activitat a la mateixa ciutat. Aquestes vil·les es convertien, així, en la domus del propietari, en la seva 
primera residència. En aquestes vil·les la concepció de la pars urbana respon a les necessitats de representació de la domus d’un prohom, i les 
diferenciacions entre pars urbana i pars rustica és clarament remarcada, tot sovint separada per un pati o un espai obert.

30. Aquesta vil·la va ser propietat, a mitjan segle ii, de Cornelius Avitus, que fou duumvir de la ciutat de Tarraco (Tarrats et al  1998; darre-
res novetats a Tarrats, Remolà i Sánchez 2008). Cal considerar-la més una residència que una explotació, tot i que aquesta hi sigui present.

Figura 4. La vil·la dels Munts 
(Altafulla, Tarragonès) representa 
un dels casos més espectaculars 
de vil·la residencial al litoral 
de l’actual Catalunya (foto: 
MNAT).
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sava dins el mar, sens dubte cercava reproduir un mo-
del d’assentament molt habitual a la costa itàlica en 
vil·les com les de Marina di San Nicola (Ladispoli); la 
de Quattro Venti (San Felice), Punta Eolo (Ventotene) 
o la molt més coneguda de la Grotta di Tiberio (Sper-
longa) (Lafon 2001, 355, 374, 381 i 392), en les quals 
les construccions s’apropen als penya-segats intentant 
fusionar l’arquitectura i la mar.

És en aquest context que cal situar la vil·la de Tos-
sa de Mar, des dels seus orígens, al segle i aC, amb 
una concepció arquitectònica que denota una menta-
litat clarament romana. La seva aparició, en un mo-
ment en què el procés d’assimilació de les elits locals 
des del punt de vista ideològic encara no era complet, 
la mentalitat que irradia l’edifici dels Ametllers, des 
de la tria de la seva ubicació, en el vessant d’un turó, 
sobre una terrassa parcialment artificial, en posició 
preeminent, de cara al mar i perfectament integrada 

en el seu entorn, respon més aviat als esquemes cons-
tructius que s’estaven desenvolupant a Itàlia que no 
als edificis que, en aquell moment, es bastien al nord-
est català. I és que, independentment del fet que 
l’impuls transformador del territori fos executat per 
indígenes, no es pot negligir completament la pre-
sència d’itàlics, pocs o molts, que serien l’element en 
què les elits locals es reflectirien i que imitarien. Ells 
van ser els qui marcaren el pas que conduí a fer que, 
a partir d’època augustal, la vil·la s’imposés no sola-
ment com a sistema econòmic sinó també arquitec-
tònic, i els qui aportaren els primers models a seguir. 
Un sistema econòmic es pot imposar des del poder, 
però una mentalitat i una forma de veure la vida, com 
la que s’amaga darrere de la concepció de l’otium, s’ha 
d’assimilar i comprendre, i aquí és on devien resultar 
decisius els itàlics que per diverses raons van venir a 
la Península.
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La vall de Tossa es troba situada a l’extrem oriental 
del sector costaner de la comarca de la Selva. La su-
perfície del municipi, de 38,18 km2, que limita amb 
el mar a llevant, amb Lloret a migdia, amb Vidreres i 
Llagostera a ponent i amb Santa Cristina d’Aro a tra-
muntana (fig. 132), coincideix del tot amb la vall, i co-
neixem el nom antic del seu territori històric, Turissa, 
un fet poc corrent.

Es localitza en un terreny orogràficament complex i 
accidentat per la presència de la Serralada Litoral. És al 
nord del terme on es troben els cims més alts dels con-
traforts muntanyosos que conformen la serra de Sant 
Grau, amb el puig de Cadiretes (519 m) com a punt 
més enlairat, que tanca, projectant-se sobre el mar, la 
depressió selvatana.

La vall, emmarcada per muntanyes, es troba ben 
drenada per multitud de torrents, el principal dels 
quals, la riera de Tossa, els aplega tots i, resseguint la 
part baixa i més amorosida del municipi, desemboca a 
la badia, avui al nord-est del nucli urbà.

La complexitat topogràfica dibuixa un paisatge de 
turons i muntanyes i una línia de costa autènticament 
brava, molt retallada, amb penya-segats d’alçades con-
siderables i abundor de petites cales, fet motivat pel 
material geològic que conforma essencialment la Ser-
ralada Litoral, de tipus preferentment eruptius.

La zona és plena de boscos d’alzines, de suros i de 
pins que omplen una part extraordinàriament gran de 
la superfície total del municipi.

La vila s’alça davant d’una petita badia amb el nucli 
antic enfilat al puig que defineix el cap de Tossa (60 
m), on es troba la Vila Vella, poble fortificat al segle 
xii. La Vila Nova és l’eixample que ha anat ocupant 
l’espai a redós de la badia, a la ribera dreta de la riera. 
A partir de mitjan segle xx, el gran creixement propi-
ciat pel boom turístic fa que la vila s’enfili muntanya 
amunt.

La vil·la dels Ametllers s’assenta al límit mateix en-
tre la línia de costa i les primeres elevacions del terreny, 
al vessant occidental del turó de Can Magí (fig. 5). 
Aprofitant els desnivells d’aquesta petita elevació, es 
van bastir els diferents edificis de l’establiment romà. 
La topografia els arrecera i protegeix i, al mateix temps, 
la construcció de l’habitatge en un espai elevat i obert 
cap al mar li oferia un entorn privilegiat. Aquesta ubi-
cació li proporcionava una gran visió sobre la línia de 
costa i una part del fundus, i al mateix temps la feia 
molt visible per al visitant que s’hi apropava des del 
mar, la principal via d’accés al fundus, ateses les com-
plicacions de travessar en època antiga els turons que 
tanquen la vall tossenca, tant per a visitants com per a 
mercaderies.

2. IntRODUccIó geOgRàfIcA

Figura 5. Vista general de 
l’actual població de Tossa 
de Mar. Emmarcada, la 
localització de la vil·la dels 
Ametllers.
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Situada al vessant oriental del turó de Can Magí, 
dins el nucli urbà de Tossa, la vil·la dels Ametllers, 
també denominada vil·la Vitalis, constitueix un dels 
assentaments rurals d’època romana més impressio-
nants i en més bon estat de conservació dels excavats 
fins avui dia a les comarques de Girona, i és també una 
de les vil·les que més habitualment apareixen tant a la 
bibliografia nacional com a l’estrangera quan es parla 
del camp en època romana. Malauradament, aquestes 
referències tot sovint estan determinades més per una 
repetició de clixés i de citacions d’autors anteriors que 
per un autèntic coneixement del jaciment, fet que ha 
comportat que els errors d’interpretació al seu voltant 
es perpetuessin i, fins i tot, s’agreugessin. I és que el 
coneixement que es tenia de la vil·la dels Ametllers fins 
a finals del segle xx era molt parcial i, en part, erroni, 
tot i que la seva sovintejada aparició a la bibliografia 
especialitzada pugui fer pensar una altra cosa.

Només existia un estudi seriós sobre aquest jaci-
ment (editat de forma gairebé idèntica en dues pu-
blicacions diferents), elaborat a partir dels treballs 
arqueològics realitzats per A. del Castillo, en època de 
la Segona República (Castillo 1934; Castillo 1939), 
on aquest autor exposava les conclusions de les seves 
recerques, amb les lògiques limitacions inherents als 
coneixements arqueològics de l’època i al fet de no ha-
ver pogut excavar totalment el jaciment. No obstant 
això, la seva exposició va ser considerada com a cor-
recta per la historiografia posterior, sense una lectura 
mínimament crítica.

Per conèixer millor el punt de partida dels treballs 
desenvolupats a la vil·la entre els anys 2000 i 2004, cal 
comprendre la història de la investigació d’aquest jaci-
ment, les troballes que s’hi van realitzar i les conclusi-
ons que els diversos investigadors que hi van treballar 
en van extreure.

Tot i que les restes de la vil·la no van ser localitzades 
fins a principis del segle xx, són diversos els estudiosos 
que fan referència a troballes a l’indret que es podri-
en situar en època romana. Així, Pella i Forgas (1883, 
213) ja parlava de les monedes, els fragments de cerà-
mica i les parets d’època grega i romana trobats en els 
fonaments de la vil·la més antiga de Tossa. No és l’úni-
ca referència, ja que també Girbal (1884, 10) suposava 
l’existència d’un nucli romà tenint presents «les restes 
de ceràmica d’aquells temps i anteriors trobats en ella i 
les seves rodalies». És cert que en ambdós casos les cita-
cions no defineixen amb precisió l’indret exacte al qual 
fan referència i que la vila de Tossa ha mostrat amb el 
temps ser un municipi amb un ric passat d’època ro-
mana (amb jaciments com el Mas Carbotí, Ses Alzines 
o el Mas Font, entre d’altres), però resulten indicatius 

de l’interès pel passat remot de la població que existia 
entre els erudits de l’època.

Sigui com sigui, no hi ha cap dubte que la vil·la 
dels Ametllers va ser finalment descoberta pel metge 
i erudit Ignasi Melé i Farré, l’any 1914, i ell mateix 
hi va dur a terme les primeres excavacions el mes de 
febrer d’aquell any (fig. 6). En una entrevista que se 
li va fer el 1922, Melé descriu com es van realitzar els 
primers treballs (Melé 1922): «El primer de febrer de 
l’any 1914 vaig començar les excavacions per un mur 
que estava al descobert i tenia 1’50 metres de llargada 
i 66 centímetres d’alçada per 69 centímetres de gruix, 
que, al meu entendre, havia d’ésser d’època romana. 
No vaig errar-me, puig als pocs dies ja tenia al des-
cobert tota la llargada del dit mur, que és de 28’10 
metres, fins a l’angle de l’altra paret que no he pogut 
descobrir encara». Com veurem en apartats posteriors, 
aquest mur al qual es refereix Melé ha estat objecte 
de controvèrsia per als investigadors posteriors, ja que 
sempre s’ha pensat que es tractava del que actualment 
tanca per ponent la pars rustica de la vil·la. En reali-
tat, com veurem, es tracta d’un segon mur, paral·lel 
a aquest i situat uns metres cap a ponent, que actual-
ment no és visible, però que té una importància cabdal 
per a la interpretació del conjunt.

Durant els primers anys les excavacions es van 
concentrar en la part baixa del turó de Can Magí, un 
sector ocupat per grans magatzems i instal·lacions de 
caire eminentment productiu (com ara premses) que 
constituïen la pars rustica o zona industrial de la vil·la. 

3. HIStòRIA De LA InveStIgAcIó

Figura 6. Ignasi Melé (al centre de la imatge), metge de pro-
fessió i gran aficionat a l’arqueologia i a la història, va ser el 
descobridor de la vil·la dels Ametllers i qui va desenvolupar-
hi els primers treballs arqueològics (foto: Arxiu Municipal de 
Tossa de Mar).
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31. Aquest document integra dos escrits, si bé amb un text gairebé idèntic, un dels quals està signat el desembre de 1932, però en l’altre 
s’esmenta la data de 1934, que és la que considerem com a moment final de la seva redacció.

32. Entre altres coses, el dictamen de Schulten diu: «Los muros son de excelente construcción y estoy seguro que aparecerá la casa entera, 
por lo menos gran parte de la misma, en buen estado, lo que permitirá reconstruir una villa romana de época imperial como, a mi entender, 
hay pocas en España».

33. A la publicació s’esmenta la data de 1921, però tots els altres escrits i autors parlen de 1920 com el moment de troballa dels mosaics; 
podria tractar-se, doncs, en aquest cas, d’un error tipogràfic.

34. El mateix Solé de Morell va realitzar dibuixos dels mosaics localitzats, alguns dels quals es conserven encara a l’antic Hospital dels 
Pobres.

35. Aquesta compra també ha estat motiu de fortes polèmiques els darrers anys en no quedar clara la propietat de diverses parts de la finca 
que ocupa el jaciment i que han passat per diverses mans. Tradicionalment, es creia que la part ocupada per les cambres amb mosaics, al centre 
de la terrassa, corresponia a l’espai adquirit per l’IEC, però tant l’escrit de Solé de Morell, on parla dels terrenys al costat dels mosaics, com el 
plànol d’aquest mateix autor semblen indicar clarament que s’adquirí una zona situada a la banda de migdia de l’actual finca pública.

36. Segons aquest autor, el nou propietari va començar a construir unes pilastres destinades a suportar una porxada que havia de protegir 
els mosaics, tasca que no es va finalitzar a causa de la seva defunció.

Aquestes excavacions no devien ser fàcils, ja que les 
primeres troballes no van ser espectaculars ni especi-
alment engrescadores, i hi ha constància que la gent 
del poble es burlava del metge ficat a arqueòleg, fins 
al punt que les amigues de la seva esposa «li havian 
dit que al seu marit el tenien per decentrat» (Solé de 
Morell 1934, 2).31

Els treballs, però, van rebre el suport de la comu-
nitat científica de l’època. De la importància de les 
restes recuperades en va donar fe Pere Bosch Gimpera 
en un dictamen tramès a l’alcalde de Tossa el 7 de 
juliol de 1916 (Melé 1922, 19), i gairebé quatre anys 
més tard (4 d’abril de 1920) en un altre tramès, en 
aquesta ocasió, per l’arqueòleg i historiador alemany 
A. Schulten (Melé 1922, 20-21), qui havia vingut a 
Espanya per visitar les excavacions de Sagunt i Nu-
mància i es va traslladar a Tossa a petició de J. Puig 
i Cadafalch, que coneixia el jaciment de feia temps i 
estava en contacte amb I. Melé (Solé de Morell 1934, 
2). Schulten va remarcar el valor de les troballes, que 
va considerar com a part d’una vil·la rústica amb uns 
orígens a l’època d’August i amb diverses fases cons-
tructives. El savi alemany va elogiar Melé i l’encorat-
jà a continuar els treballs, per trobar l’habitatge del 
propietari.32 Altres investigadors, com Folch i Torres i 
Faura, coneixien també el jaciment i van donar suport 
als treballs de Melé, tot insistint en la necessitat de 
continuar-los.

Animat per aquestes opinions, I. Melé va comen-
çar a ampliar el radi de les excavacions, abandonant la 
prospecció de la pars rustica i concentrant la seva aten-
ció en una terrassa que el turó formava uns 6 metres al 
seu damunt. Així, «[...] a primers del mes de desembre 
de 1921 vaig tenir la sort de descobrir les habitacions 
potser les més importants de la vil·la» (Melé 1922, 12-
13).33 Sense que resulti gaire clar quin paper va tenir 
en aquesta descoberta la col·locació d’unes canonades 
d’aigua a l’indret, el cert és que a finals de 1920 es van 
posar al descobert les quatre cambres amb paviment de 
mosaic que formen part de la façana oriental de la pars 
urbana de la vil·la (fig. 174). La troballa va despertar 
gran expectació entre els vilatans, alguns dels quals, 

«pensant-se que les pedretes tenian valor per fer-ne di-
ners es van atrevir arrencar-ne» (Solé de Morell 1934, 
2).34 La troballa va posar fi als comentaris malintenci-
onats entre la gent del poble i, fins i tot, va suposar que 
algunes persones ajudessin econòmicament Melé per 
poder continuar els seus treballs.

Amb aquest descobriment les investigacions es van 
concentrar, a partir d’aquell moment, essencialment 
en la terrassa del mig del turó, on va anar apareixent 
gradualment l’habitatge del propietari, mentre que la 
part baixa va quedar abandonada i oblidada durant 
més de seixanta anys, fins als treballs de R. Batista, A. 
López i M. Zucchitello al jaciment.

De les tasques realitzades per Melé a la pars urbana, 
especialment important va ser la troballa del mosaic 
figurat del vestíbul, on s’apreciava una inscripció amb 
el topònim de l’indret, Turissa, i el nom del dominus, 
Vitalis, que constitueix probablement l’element que 
més renom ha donat al jaciment i que ha fet que fos 
conegut més enllà de les fronteres, apareixent tot so-
vint en els catàlegs i estudis dedicats als mosaics o a 
l’art en general del baix imperi romà.

Puig i Cadafalch el va visitar diverses vegades en 
qualitat de president de la Mancomunitat. Confirma-
da la importància de les troballes, va proposar «adqui-
rir part del terreny al costat d’allí on es descobriren 
els mosaics» (Solé de Morell 1934, 3),35 compra que 
es va formalitzar finalment entre l’Institut d’Estudis 
Catalans i el propietari de la finca, Joan Barber. Des 
del 1921 l’IEC va col·laborar en les excavacions, sota 
la direcció de Maties Pallarès, col·laborant amb Melé. 
Les excavacions es van ampliar a un sector situat a mig-
dia de les estances amb sòls de mosaic. Aquesta fase 
dels treballs quedà aturada el 1923 amb l’adveniment 
de la dictadura de Primo de Rivera. L’única actuació 
realitzada en els anys immediatament posteriors fou la 
compra dels terrenys ocupats pels mosaics per part del 
canonge Dr. Bruguera (Solé de Morell 1934, 3).36

L’any 1933 es va decidir la consolidació dels mo-
saics per part del Museu d’Arqueologia de Barcelona, 
sota la direcció d’A. del Castillo (1934; 1939), que va 
continuar amb les excavacions en col·laboració amb 
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Solé de Morell (fig. 7) i el pintor R. Benet. Aquesta ac-
tuació va resultar cabdal no només per a la conservació 
de les estructures descobertes, que F. Font va restaurar, 
sinó també perquè la seva tasca de delimitació de gran 
part de l’espai ocupat per la pars urbana va permetre’n 
la conservació. De fet, el nucli actualment propietat 
del municipi de Tossa i de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que queda situat dins una finca protegida, correspon a 
l’espai que A. del Castillo va poder arribar a delimitar 
(en molts casos resseguint només els murs perimetrals 
sense excavar el seu interior) (fig. 8 i 15), mentre que 
gran part del seu entorn va ser víctima del gran boom 
immobiliari que va viure la costa catalana durant els 
decennis centrals del segle xx i es troba, actualment, 
en bona part edificat.37

Amb la Guerra Civil es van aturar els treballs al 
jaciment, i durant els anys de la dictadura no va ser 
objecte de cap mena d’atenció. De fet, l’única dada 
remarcable d’aquell període va ser la compra, l’any 
1957,38 per part del consistori de la vila, de la finca 
on s’havien iniciat les excavacions, a la part baixa del 
turó. Sembla que ja en aquell moment era l’única no 
urbanitzada. L’ús que inicialment es va donar a l’espai 
tenia, però, molt poc a veure amb els monuments, ja 
que primer es va destinar a parc infantil del col·legi 
religiós establert en l’antic Hospital dels Pobres i, pos-
teriorment, a aparcament de vehicles.

De fet, no va ser fins al 1976 que la investigació 
científica no es va reprendre. Sota la direcció de R. Ba-
tista, A. López i M. Zucchitello (1980; López 1992; 
López et al  2001). Després d’uns treballs de prospec-

ció i neteja, a partir de 1985 es van iniciar noves ex-
cavacions que es perllongaren cada estiu fins al 1989, 
amb una darrera campanya el 1992 (fig. 9).

La primera fase d’aquests treballs, entre el 1976 
i el 1979, va consistir essencialment en una neteja i 
documentació del jaciment, amb la realització d’algun 
sondeig puntual tant en la pars rustica com en la ur-
bana. Aquesta primera fase d’aquell programa va fi-
nalitzar amb una petita exposició realitzada a l’antic 
Hospital (actual Casa de Cultura) del poble a finals de 
l’any 1980.

La segona part, desenvolupada als darrers anys de la 
dècada dels vuitanta, amb una darrera campanya l’any 
1992, va comportar la realització de tot un seguit de 
sondeigs puntuals, de dimensions limitades a la pars 
urbana, i un gran sondeig a la banda oriental de la pars 

Figura 7. La troballa de tot un seguit de cambres pavimentades 
amb opus tessellatum a mig vessant del turó de Can Magí va 
suposar un canvi en el centre d’atenció dels treballs de la vil·la, 
que va passar de la pars fructuaria a la urbana. A la imatge, Solé 
de Morell passeja per les cambres amb mosaic durant una ins-
pecció dels treballs (foto: Arxiu Municipal de Tossa de Mar).

Figura 8. Planta de l’estat de les excavacions publicada per 
A. del Castillo l’any 1934, després de la primera campanya 
d’excavacions que hi va desenvolupar per encàrrec de l’Institut 
d’Estudis Catalans.

Figura 9. Després de dècades d’abandonament, els treballs a la 
vil·la es van reprendre sota la direcció d’A. López, M. Zucchite-
llo i R. Batista. Els treballs més importants es van realitzar a la 
pars fructuaria de la vil·la (foto: A. López).

37. L’excepció seria una zona situada al nord de la pars urbana, no edificada però de propietat privada i en la qual solament s’hi va poder 
realitzar un petit sondeig l’any 2000, que va confirmar l’extensió de la vil·la cap enllà.

38. Superfície de terreny de 1.066 m2. Escriptura realitzada davant del notari de Blanes Sr. Josep Mauri Serra.
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39. Aquest nou programa va ser coordinat des de la Universitat de Girona pels doctors Josep Maria Nolla i Josep Burch, i dirigit per 
l’arqueòleg Lluís Palahí, amb la col·laboració dels arqueòlegs Ferran Codina, Maria Francesca Jiménez i María José Lloveras.

40. Treballs dirigits per Maria Francesca Jiménez.
41. Aquests darrers treballs es van desenvolupar dins el marc d’un projecte europeu d’investigació integrat dins els programes Cultura 

2000. 

rustica, en un intent de datar les diverses fases de la 
història del jaciment (fig. 17 i 18).

Finalment, l’any 1999 es va iniciar un nou progra-
ma d’excavacions a través d’un conveni entre l’Ajunta-
ment, el Patronat de la Vil·la dels Ametllers i l’Institut 
del Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona.39 
Aquest projecte es va iniciar amb una anàlisi de les es-
tructures visibles i un estudi dels materials de les ex-
cavacions precedents, especialment de les de principis 
de segle. Posteriorment, al llarg del mes de febrer del 
2000, es van realitzar tot un seguit de sondeigs a les 
propietats més properes a la finca de la vil·la, en un 
intent per delimitar-ne les dimensions i per intentar 
copsar l’estat de conservació de les restes situades fora 
de la finca de propietat pública40 (fig. 10).

Els treballs d’excavació es van desenvolupar al llarg 
dels anys 2000 i 2004, amb tres campanyes a la pars 
urbana durant les quals es va excavar de forma ex-
tensiva la totalitat de la vil·la situada a l’interior de la 
finca de propietat pública (fig. 11). Una quarta, l’any 
2004, es va dur a terme a la part baixa del turó, la pars 
rustica, una zona que es va mostrar pràcticament ex-
haurida per les excavacions d’I. Melé i A. López, però 
que va aportar algunes dades prou interessants per in-
tentar comprendre el conjunt i la seva evolució.41 Són 
aquests treballs els que componen el nucli del present 
estudi.

3.1. Les troballes de les excavacions antigues 
i les interpretacions dels investigadors

En el moment d’engegar-se el projecte científic 
d’investigació de la vil·la dels Ametllers per part de 
l’equip d’arqueòlegs de la Universitat de Girona, hi 
havia tot un seguit d’estructures que ja eren visibles, 
algunes de les quals no solament havien estat comple-
tament excavades anteriorment sinó que s’hi havien 
realitzat treballs de consolidació i restauració que, si bé 
havien tingut l’efecte positiu de conservar-les, també 
havien emmascarat bona part de les relacions estruc-
turals creant, tot sovint, una imatge de falsa homo-
geneïtat en el conjunt. Per poder interpretar aquests 
elements cal recórrer als estudis i, sobretot, a la do-
cumentació gràfica de les intervencions de principis 
del segle xx. Entendre i interpretar correctament les 
troballes realitzades per Melé i Castillo resulta essenci-
al per poder copsar la visió de conjunt de l’edifici. Per 
aquesta raó, cal aturar-se i analitzar en detall aquelles 
excavacions.

3.1.1. Les excavacions d’Ignasi Melé

Tot i ser l’iniciador dels treballs arqueològics a la 
vil·la dels Ametllers, poca cosa va deixar escrita més 
enllà d’una conversa publicada en forma d’entrevista 
l’any 1922 (Melé 1922). Val a dir que la majoria d’in-
formació sobre els seus treballs la devem al posterior 
estudi d’A. del Castillo que va completar i ampliar 

Figura 10. El projecte d’excavacions propiciat per la Universitat 
de Girona i l’Ajuntament de Tossa de Mar es va iniciar amb la 
prospecció de les finques immediates a la vil·la per tal d’intentar 
delimitar les seves dimensions i el seu estat de conservació.

Figura 11. Els treballs arqueològics desenvolupats entre el 
2000 i el 2002 van permetre completar l’excavació de la pars 
urbana, tasca completada l’any 2004 amb una campanya a la 
pars fructuaria.
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42. Aquest escrit es conserva a l’Arxiu Municipal de Tossa de Mar.
43. Aquest document, conservat a l’Arxiu Municipal de Tossa de Mar, ens va ser proporcionat per Maria Rosa Sureda, a qui agraïm 

l’aportació de tan valuosa informació.
44. La majoria de fotografies es conserven a l’Arxiu Mas de Barcelona, mentre que d’altres es troben al MAC-Girona.
45. No existeix cap altra referència a aquesta troballa, i sembla estrany que es conservés la bossa de cuir que les protegia.
46. També fa referència, en el seu escrit, a la troballa de monedes ibèriques i romanes a l’indret.

els seus treballs, i a un escrit de mossèn Solé de Mo-
rell (Solé de Morell 1934), organista de la parròquia i 
amic de Melé, que va seguir molt de prop els treballs.42 
Aquest no solament va consignar per escrit l’activitat 
desenvolupada pel metge de Tossa, sinó que va realit-
zar dibuixos d’alguns dels mosaics localitzats (fig. 175) 
i, sobretot, va dibuixar un plànol de les excavacions 
(fig. 12) que reflecteix la situació del jaciment al final 
dels treballs de Castillo.43 La documentació disponible 
per a aquests primers treballs es completa amb tot un 
seguit de fotografies de l’època.44

És, per tant, el document escrit per aquest religiós 
el que aporta informacions més valuoses sobre els pri-
mers treballs realitzats.

Les primeres notícies aplegades són anteriors als 
treballs de Melé, les quals esmenten la troballa, l’any 
1870, d’una bossa de cuir amb monedes ibèriques i 
romanes en un indret proper a la vil·la i la riera.45 Més 
clara, i confirmada posteriorment per les excavacions 
dels anys vuitanta del segle xx, és la referència al desco-
briment de tot un seguit de sepultures trobades durant 
les obres d’obertura de la carretera de Tossa a Hostalric 
al seu pas immediatament a llevant de la vil·la.46 Però 
si bé les excavacions de López i Zucchitello van posar 
al descobert tombes de lloses, les descrites per Solé de 
Morell eren de tegulae, element prou important per 

considerar-la com una de les petites necròpolis associ-
ades a la vil·la. La tercera notícia és l’existència d’una 
cisterna situada per damunt de la vil·la dels Ametllers. 
Aquest dipòsit apareix també al plànol que va realitzar, 
on es pot apreciar que es tracta d’una gran estructura 
quadrangular, situada a la part alta del turó, directa-
ment damunt del pati nord de la pars urbana. Com 
veurem, aquest element que actualment no és visible 
és essencial per comprendre la localització de la vil·la i 
el funcionament de la seva xarxa hídrica.

Com hem esmentat anteriorment, els treballs els va 
iniciar Melé en un llarg mur que se situava de nord a 
sud a la part baixa del turó. Els investigadors havíem 
considerat habitualment que aquest mur es referia al 
que encara avui és visible tancant, per ponent, el con-
junt de cambres que constitueixen una àmplia zona de 
premsat de la pars rustica i que, al mateix temps, havia 
d’actuar com a mur de contenció de l’edifici de la ter-
rassa superior. Aquesta interpretació, però, xocava amb 
les imatges de l’època, ja que el parament que s’hi apre-
ciava no es corresponia amb cap dels trams conservats, i 
s’atribuïa a una degradació patida al llarg de les dècades 
que havia passat al descobert. Dos indicis, finalment, 
van demostrar que aquesta interpretació era errònia. 
Per una banda, en el plànol de Solé de Morell s’aprecia 
clarament que no hi ha un mur sinó dos, que, situats 

Figura 12. El religiós Solé de Mo-
rell, gran amic d’Ignasi Melé, va 
seguir molt de prop els treballs 
a la vil·la i els va documentar, i 
ens va deixar el plànol més com-
plet de les restes localitzades en 
aquelles primeres campanyes.
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en paral·lel, circulen de nord a sud a ponent de la part 
baixa del turó.47 En aquest plànol, a més, l’autor especi-
fica que no és el mur actualment visible el que va donar 
inici als treballs sinó un altre de situat uns metres cap 
a l’oest i que actualment és amagat. Si en quedés cap 
dubte, aquest s’aclareix en una fotografia de l’època en 
què clarament resulten visibles els dos paraments, i on 
es pot apreciar que el de més cap a ponent mostra algu-
nes diferències respecte a l’actualment visible, ja que el 
seu parament sembla conformat amb carreus més grans 
i fonamenta a una cota més alta que el de llevant (fig. 
13 i 126). De fet, les excavacions de López ja van loca-
litzar un petit tram d’aquest segon mur, confirmant-se 
que fonamentava a una cota superior i que, a més, pre-
sentava un parament de pedres lligades amb fang, molt 
diferent, per tant, del que tanca l’edifici de les premses, 
que era obrat amb morter. El que encara resta per acla-
rir és a quin altre mur es refereix Melé quan esmenta 
que aquella paret és de «28’10 metres, fins a l’angle de 
l’altra paret que no he pogut descobrir encara», ja que 
ni en les fotografies ni en el plànol s’aprecia cap gir.

Els treballs es van estendre cap a llevant, on es van 
descobrir les restes d’unes àmplies dependències dedi-
cades al premsat de vi o oli (fig. 13 i 124). Es descriu la 
troballa de tot un seguit de contraforts que encertada-
ment van ser interpretats com a pilastres que sostenien 
les estructures de la terrassa superior i de, almenys, un 
parell de departaments, un de forma quadrangular, i 
«que per passar l’oli d’un a altre hi havia un canal de 
terrissa».48 És aquest un altre element que no es con-
serva en l’actualitat i que caldrà valorar convenient-
ment en el moment d’interpretar aquests espais.

Esperonat per la visita que Schulten va fer al jaci-
ment l’any 1920,49 Melé va traslladar la seva atenció a 
la terrassa del mig del turó, on va realitzar tot un seguit 
de cales, on es va aprofundir fins a 2 metres amb la 
fortuna de localitzar el conjunt de mosaics que confor-
maven les estances de representació de la vil·la.

L’espai excavat en aquells moments per Melé sembla 
centrar-se en els àmbits que ocupen el centre de la ter-
rassa, afectant no solament quatre de les cambres del pri-
mer passadís sinó també el que, anys més tard, Castillo 
descobriria que es tractava del frigidarium del conjunt 
termal (àmbit 28) i que en el moment de la seva desco-
berta fou interpretat com el tablinum de l’edifici.50

A Solé de Morell devem, un cop més, la interpreta-
ció que en aquells moments es va donar de les diverses 
estructures i que es basa en la descripció d’una caracte-

rística casa d’atri d’època romana (fig. 14). Considerava 
que el conjunt estava precedit per un vestíbul (àmbit 13) 
dotat de mosaic del qual se’n conservaven alguns frag-
ments. La cambra pavimentada amb el mosaic de Vitalis 
(àmbit 27) va ser considerada un atri, flanquejat per dues 
alae (àmbits 23 i 30). De la primera d’aquestes cambres 
s’interpreta la figura humana alada del paviment d’opus 
tessellatum com la representació del déu Sol, element, 
aquest darrer, que la divinitat sostindria amb la mà. Al 
fons del suposat atri hi hauria el tablinum, separat per 
un graó (àmbit 28). Al fons d’aquesta estança «es baixen 
tres escalons a lo que es creu era la banyera quins encon- 

47. Segons Solé de Morell, ambdós murs es trobaven separats de 5 metres (Solé de Morell 1934, 1).
48. En un altre apartat descriu aquesta canalització com a construïda amb tegula.
49. Aquest investigador va interpretar l’espai dotat de contraforts com un horreum destinat a emmagatzemar-hi l’oli, opinió no com-

partida per Solé de Morell, que ja veia en els contraforts una funció de reforç del mur de sosteniment de la terrassa superior, teoria seguida 
també per Castillo (Castillo 1939, 244). És en aquesta zona on creu també, aquest erudit, que s’havia de situar l’escala d’accés a l’habitatge 
(Solé de Morell 1934, s/n).

50. Sempre que fem referència a la numeració dels àmbits, correspon a la que es va realitzar als anys 2000-2002, si no s’especifica el 
contrari.

Figura 13. Va ser la descoberta d’un llarg mur a la part baixa 
del turó la que va donar lloc a l’inici dels treballs. Aquest mur 
(a l’esquerra de la imatge), posteriorment tornat a cobrir, 
constitueix un element essencial per comprendre l’estructuració 
del sistema de terrasses de la vil·la (foto: MAC-Girona).

Figura 14. Esquema elaborat per Solé de Morell de les primeres 
estructures excavades de la pars urbana i que va interpretar 
seguint la distribució tradicional de les domus 
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torns estaban recuberts de mosaic principalment les 
cantonades o angles, que els visitants i poc escropulossos 
han arrencat» (Solé de Morell 1934). En aquesta referèn-
cia queda clar que el paviment que cobria l’estança, en 
el moment de la seva descoberta, era el de signinum que 
posteriorment va destruir Castillo, i que se situava força 
més alt que el nivell de circulació de les cambres situa-
des a llevant. Per altra banda, actualment la piscina de 
l’extrem de ponent de l’estança (àmbit 29) no conserva 
cap indici dels mosaics que l’ornamentaven i no són tres 
sinó dos els desnivells interns que presenta, per la qual 
cosa el tercer graó devia anar associat al paviment, que 
va ser desmuntat durant les excavacions posteriors.

Aquestes troballes van impulsar novament els tre-
balls de tal manera que, a partir de l’any 1921, Maties 
Pallarès es traslladà a Tossa per encàrrec de l’IEC per 
continuar-los, dins d’una part de la finca recentment 
adquirida per aquesta institució. No tenim cap des-
cripció d’aquests treballs més enllà de les referències 
de Solé de Morell a la troballa d’abundós material i 
estructures, si bé menys importants que les sales amb 
mosaics, i l’esment de Castillo als sectors concrets on 
es desenvoluparen.51 Els treballs d’excavació del 2000-
2002 van descobrir a l’extrem de migdia, dins l’àmbit 
4, una exedra i tot un seguit de murs (fig. 57 i 148), 
però l’existència d’un sol nivell de farcit modern de-
mostrava que ja s’hi havia excavat amb anterioritat, fet 
que es va poder confirmar en fotografies de la primera 
meitat del segle xx on apareixien algunes d’aquestes 
estructures. Alguns d’aquests elements no eren repre-
sentats en la planimetria de Castillo, ni aquest investi-
gador en feia cap esment, però sí que surten reflectides 
al plànol de Solé de Morell. Segurament foren excava-
des per Melé i Pallarès i la seva ubicació, en un extrem 
de la finca, separades de les altres per un espai que no 
es va excavar fins als anys trenta, en una cota inferior a 
la de la resta de murs de l’entorn i en un indret per on 
passava un caminet molt emprat per la gent del poble, 
devia aconsellar-ne el cobriment. Malauradament, si 
bé les excavacions del 2000-2002 van permetre recu-
perar les estructures, no disposem de cap informació 
sobre la seva estratigrafia, circumstància que, de fet, re-
sulta extensible a totes aquelles estructures localitzades 
per Melé. A més, aquest, un cop finalitzats els treballs, 
va donar part dels materials al Museu d’Arqueologia 

de Barcelona i una altra part al Museu de Sant Feliu 
de Guíxols, però també va repartir abundants objec-
tes entre els seus amics i la gent de la població, i tota 
aquesta informació, doncs, s’ha perdut.

3.1.2. els treballs d’A. del castillo

L’any 1933 es restauraren els mosaics descoberts als 
anys vint, tasca realitzada per F. Font sota la direcció 
d’A. del Castillo, que va reiniciar els treballs arqueo-
lògics aixecant el paviment de l’àmbit 28, fins llavors 
interpretat com a tablinum, i descobrint que obliterava 
una piscina. Excavant les estances situades a migdia, va 
posar al descobert tres cambres més, dotades d’hipo-
caust, cobertes per sengles paviments de signinum, i que 
demostraven l’existència d’importants reformes que ell 
va interpretar com a resultat de l’existència de dues vil-
les sobreposades, una del segle i i l’altra del iv (Castillo 
1939, 236), moment en el qual data tots els mosaics 
localitzats als anys vint (Castillo 1934, 143).52 Serien 
d’època visigòtica els paviments de signinum que cobri-
en les antigues cambres termals (Castillo 1934, 149).

Les excavacions de Castillo es van centrar en la deli-
mitació de la vil·la, tot resseguint els murs perimetrals 
que ja començaven a aflorar en anteriors treballs, i a 
excavar la zona central i nord-est de la terrassa ocupada 
per l’habitatge (fig. 8 i 15). A migdia del conjunt de 
cambres amb mosaic s’excavà la darrera de les estances 
que definien aquesta façana (àmbit 14), pavimentada 
amb opus signinum,53 així com els dos praefurnia del 
conjunt termal (àmbits 15 i 36).54

A la zona situada a ponent dels banys, Castillo hi va 
trobar les restes d’una cisterna (àmbit 21) que ell atri-
bueix a la vil·la del segle iv, ja que se situa a una cota 
més elevada, i fins a cinc estances, una de les quals es-
tava decorada amb pintura mural.55 Aquestes cambres 
resulten molt controvertides, especialment un conjunt 
de dues estances que ell situava en la seva planime-
tria com un cos que perllongaria les dues piscines dels 
banys (àmbits 28 i 29) cap a ponent dibuixant una 
estructura en L, ja que el conjunt semblava girar en di-
recció nord.56 Cap d’aquests murs dibuixats per Cas-
tillo es conserva en l’actualitat, i solament un tram del 
mur nord-sud de la banda de ponent va ser localitzat 
durant els treballs d’A. López i els nostres. Afortuna-

51. S’excavaren els àmbits de l’extrem de migdia (àmbits 1-4) i el sector a migdia de la façana de llevant (àmbit 8) (Castillo 1939, 236).
52. El mateix autor fa referència a l’existència de nivells medievals d’ocupació molt pobres.
53. Aquest autor fa referència a la troballa, a prop dels murs de l’estança, de diversos forats alineats que creu que podrien estar destinats 

a sostenir àmfores (Castillo 1939, 237). Val a dir que durant les excavacions de 2000-2002 no es va poder determinar l’existència de cap 
d’aquests forats en el paviment.

54. Pel que fa al praefurnium de l’àmbit 15, Castillo va interpretar la claveguera que travessa per sota de l’estança com la sortida de fums 
de l’hipocaust (Castillo 1939, 237).

55. Fa referència als estucs del mur M 137, per conservar els quals es va construir una barraca amb sostre que distorsiona totalment la 
visió de l’estructura i que no va complir la seva funció original, ja que les pintures s’han perdut quasi completament.

56. Aquests espais correspondrien als àmbits 13, 20 i 21 de la planimetria de Castillo, tots ells ocupant la zona de migdia de l’àmbit 38 
i l’àmbit 36 de la nostra numeració.
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dament, es conserven dues fotografies d’aquest sector 
realitzades durant les excavacions dels anys trenta, en 
les quals es comprova que Castillo barrejava, en la seva 
planimetria, estructures de diverses èpoques i que la 
majoria de murs d’aquest sector afloraven a cotes molt 
més altes que la resta de l’edifici, formant part, amb 
tota seguretat, d’una reocupació de l’espai posterior a 
l’abandonament de la vil·la. Aquests murs degueren 
ser desmuntats durant la seva pròpia excavació.

Al nord els treballs van combinar la realització d’ex-
cavacions en extensió, a la banda est, amb la de son-
deigs al costat contrari per tal de delimitar l’edifici. En 
una d’aquestes cales es va localitzar un angle del mur 
que tancava per ponent la construcció, i que va ser in-
terpretat com el final de l’edifici.57

A la banda nord-est s’hi va descobrir un llarg pas-
sadís (àmbit 33) amb una porta al nord i amb sengles 
estances a l’est (àmbits 34 i 35), una de les quals, al-
menys, obria directament a aquest passadís.

Al sud d’aquest primer gran bloc, i separat per un llarg 
mur est-oest, s’excavaren tot un seguit de petites estances 
(àmbits 9-12) en dues de les quals va localitzar sengles 
dipòsits de tegulae (àmbits 9 i 11), interpretats com a ele-
ments de la cuina (Castillo 1939, 238).58 L’espai a mig-
dia d’aquestes estructures va ser excavat de forma parcial, 
però, tot i això, Castillo va descobrir-hi diverses cambres 
a les quals va donar una funció de servei. Així, l’àmbit 6 
seria una cotxera, ateses les grans dimensions de la seva 
porta oriental (3,65 m de llum), mentre que la zona suara 
descrita era considerada, com ja hem vist, una gran cuina. 
No trobà interpretació específica, en canvi, per a l’àmbit 

7, situat entre els dos àmbits que acabem d’esmentar, que 
va excavar completament i del qual es limità a remarcar 
la presència d’una porta que es trobava a llevant. Sorprèn 
que comenti que cap d’aquests espais disposava de pavi-
ment, ja que l’àmbit 7 conservava restes d’opus signinum 
en dues terceres parts de la seva superfície.

Les estances situades a l’extrem de migdia del con-
junt (àmbits 1-4) van ser considerades com a cambres 
extra muros destinades als esclaus (Castillo 1939, 239), 
i interpretà com una estança i no com un dipòsit l’àm-
bit 3, un petit espai rectangular amb paviment d’opus 
signinum que, segons ell, estaria dotat d’una portella 
de 0,45 m d’amplada (fig. 16).

57. Aquest tram de mur no és visible actualment, ja que queda fora de la finca excavada, però, com veurem, no creiem que correspongui 
al final de l’edifici sinó solament al del pati nord.

58. A migdia dels àmbits 11 i 12 va localitzar, també, un cercle de pedres amb cendres interpretat com una llar. El problema, en aquest 
cas, és adscriure l’estructura a un moment cronològic, ja que bona part d’aquest sector va ser reocupat després de l’abandonament de la vil·la 
i tot sovint Castillo no fa distincions ni en la descripció ni en la planimetria.

Figura 15. Planta publicada 
per A. del Castillo a la revista 
Ampurias (1939) en finalitzar 
els seus treballs. Hi manquen 
algunes de les estructures (com 
l’exedra de l’extrem de migdia) 
que, tanmateix, apareixen a la 
planimetria de Solé de Morell. 
Contràriament, documenta 
alguns espais, sobretot al pati 
nord, que foren destruïts du-
rant el desenvolupament de 
les excavacions.

Figura 16. Les excavacions dels anys trenta del segle xx, a 
l’extrem de migdia de la finca, es limitaren a resseguir els murs 
principals i a descobrir superficialment alguns dels àmbits. A la 
imatge, el mur de tanca de migdia de la vil·la i el petit dipòsit 
(àmbit 3) (foto: MAC-Girona).
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La interpretació que fa Castillo del conjunt i la seva 
evolució és important, ja que és la que durant dèca-
des va seguir la historiografia en referir-se al jaciment 
dels Ametllers, segons la qual la vil·la estaria dividida 
en dos conjunts diferents: un d’industrial, situat a la 
part baixa del turó, i un de superior dividit, al seu torn 
també, en dos sectors. La pars urbana es concentraria 
a la zona central (les cambres amb mosaic i els banys), 
presidides per una galeria frontal a llevant i amb els ac-
cessos al nord, a través d’un llarg passadís (àmbit 33).

Les cambres situades a ponent del conjunt (àmbits 
16-22) van ser interpretades com els dormitoris del 
conjunt (Castillo 1939, 250). Inicialment, en l’article 
de l’any 1934, va considerar l’existència d’una primera 
vil·la, molt petita, que correspondria a les estances del 
conjunt termal, en part per la tècnica constructiva em-
prada, ja que aquelles eren obrades en opus testaceum i 
les estances de l’entorn eren de pedra i morter.59 Atri-
buint tots els mosaics localitzats, tant els conservats in 
situ com els fragments localitzats abocats en els farcits 
dels hipocausts, al segle iv, va definir una segona vil-
la que constituïa una ampliació de l’anterior amb la 
construcció de les estances de la façana oriental. Final-
ment, en època visigoda es destruirien els mosaics de 
les antigues estances de bany i es bastiria una tercera 
edificació (Castillo 1934, 149-150). En el seu segon 
estudi, un cop ampliades les excavacions, va matisar 
aquesta hipòtesi considerant que no era clara la cro-
nologia dels fragments de mosaic de les termes i que 
la seva datació determinaria l’existència de banys en 
època baiximperial o no, ja que si fos del segle iv la res-
posta seria positiva i els paviments de signinum serien 
visigots, com ja havia publicat anteriorment, però en 
cas contrari l’obliteració del conjunt termal podria ser 
d’època baiximperial (Castillo 1939, 241). Mantenia, 
però, el seu convenciment que les estances de la façana 
de llevant eren del segle iv, associant la seva construc-
ció al moment de col·locació dels mosaics i atribuint la 
mateixa cronologia a tots, basant-se en els paral·lels del 
de Vitalis (Castillo 1939, 252-253).60

Sobre les causes de la transformació de la vil·la a la 
quarta centúria, proposava com a explicació adequada 
les destruccions causades per les invasions franques del 
segle iii (Castillo 1939, 252).

La seva interpretació dels banys dels segles i-ii també 
resulta il·lustrativa, ja que va definir un conjunt format 
per apodyterium (àmbit 20), tepidarium (àmbit 24) i cal-
darium (àmbit 25) amb piscina (àmbit 28). Les dues pri-
meres estances s’escalfarien amb un forn situat a migdia 

(àmbit 15), i el caldarium, que, segons descriu, no tenia 
comunicació amb els hipocausts de les altres dues estan-
ces, ho faria amb un forn situat a ponent (àmbit 36).61

Al conjunt s’hi afegiria, al segle iv, la petita piscina 
a ponent de la ja existent (àmbit 29).

El terç de migdia de la finca formaria part de la pars 
rustica. Castillo ho creia així en no apreciar comunica-
ció entre aquesta zona i les habitacions del propietari i 
en ser un dels espais més grans i més senzills, atribuint 
a les cambres dels esclaus les estances situades a l’ex-
trem de migdia (àmbit 1 a àmbit 4).

Com veurem, la intuïció d’aquest autor no anava 
desencaminada, si bé en la seva anàlisi barrejava estruc-
tures d’èpoques diferents.

Pel que fa a l’abandonament, Castillo l’explicava 
com una conseqüència d’un gran incendi, basant-se en 
les troballes de materials procedents dels sostres, es-
pecialment teules, i les traces de cendres localitzades 
sobre els paviments,62 i situà aquests fets en el moment 
de les invasions sarraïnes.

3.1.3. La represa de la investigació. els treballs 
de R. Batista, A. López i M. Zucchitello

La Guerra Civil va aturar les excavacions, i no va 
ser fins quaranta anys més tard que es van reprendre els 
treballs arqueològics a la vil·la. Mentrestant, els Amet-
llers s’havia convertit, per a la historiografia de l’època, 
en un exemple de les vil·les afectades per les invasions 
franques del segle iii o de la importància d’aquests as-
sentaments rurals en època baiximperial, mentre que 
el mosaic del seu vestíbul era citat en la majoria d’obres 
que analitzaven l’art tardoromà a Hispania.

Van ser A. López, M. Zucchitello i R. Batista els 
qui van tornar a posar d’actualitat la investigació de la 
vil·la. Aquests investigadors iniciaren els treballs amb 
una primera fase, desenvolupada entre els anys 1976 i 
1979, que consistí essencialment en una neteja i pros-
pecció de la zona i la realització d’una petita excava-
ció a l’extrem de llevant de la pars rustica, al sector 
més proper a la carretera que encara avui dia limita, de 
nord a sud, la vil·la per llevant.

De la neteja de la pars rustica, ja excavada l’any 
1914, van extreure’n algunes conclusions, com el fet 
de l’existència de dues fases constructives: una primera 
constituïda pel gran paviment d’opus signinum, que ells 
anomenen testaceum, i que definiria un gran dipòsit o 
piscina, que fou refet amb l’addició dels basaments pel 
premsat paral·lel a la reforma i compartimentació de 

59. Aquest argument era incoherent, ja que no totes les parets de les cambres del conjunt termal són de rajols.
60. Molt especialment amb una lauda sepulcral de Tàrraco.
61. En realitat, els àmbits 24 i 25 sí que estaven comunicats a nivell d’hipocaust, però, com veurem, aquesta comunicació no era un arc 

com entre els àmbits 23 i 24 sinó un esvoranc, ja que en realitat les estances corresponen a dues fases diferents de la construcció i va ser neces-
sari perforar una obertura en un mur preexistent. Aquesta obertura és ja visible a les fotos que publicà el mateix Castillo (1939, làm. vi, 2).

62. Aquesta dada no es pot confirmar, ja que cap nivell d’incendi va ser localitzat, en les campanyes d’excavació del 2000-2002, en els 
sectors on l’estratigrafia es conservava intacta.
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l’espai. Tanmateix, no aporten cap prova ni argument 
per defensar aquesta interpretació (Batista, López i 
Zu cchitello 1980, 6).

Paral·lelament, van excavar uns metres a llevant 
d’aquest conjunt, on descobriren un doble mur que 
travessava de nord a sud la finca. Pertanyia, també, a 
dos moments constructius, ja que al que consideraven 
més antic s’hi adossava, per llevant, un folre dotat de 
contraforts. Recolzant-s’hi, es descobriren dues estan-
ces i part d’una tercera que s’estenien en direcció a lle-
vant i tres inhumacions en tomba de lloses de pedra. 
Aquestes foren atribuïdes genèricament al període alt-
medieval, mentre que les estances, inicialment, foren 
considerades del segle iii (Batista, López i Zucchitello 
1980, 6), datació que, tal com veurem, va ser corregida 
en excavacions posteriors.

Sembla que també es va localitzar una sitja (López 
1992, 81) a la pars rustica i algunes més a la pars ur-
bana  Mentre que les de la zona alta van tornar a ser 
excavades en campanyes posteriors, no tenim cap més 
indici sobre la localització de la que es va identificar a 
la part baixa del turó.

Però potser la principal aportació d’aquests treballs 
inicials va ser la d’ampliar la cronologia de la vil·la, ja 
que els materials recollits se situaven entre mitjan segle 
i aC i l’època altmedieval.

Les últimes tasques realitzades a la vil·la amb ante-
rioritat a la intervenció de la Universitat de Girona es 
van desenvolupar entre els anys 1985 i 1989, amb una 
darrera campanya l’any 1992, i foren dirigides per A. 
López amb la col·laboració de M. Zucchitello.

Aquests treballs van representar el primer intent 
seriós d’analitzar les restes existents des d’un punt de 
vista crític, més enllà de les opinions dels investigadors 
anteriors, completant l’anàlisi de les restes visibles amb 
la realització de tot un seguit de sondeigs estratigrà-
fics que havien de permetre plantejar una hipòtesi de 
conjunt de l’evolució del jaciment (López 1992; López 
1995; López 1999, 151-153; López et al  2001). Per 
assolir aquests objectius, va realitzar tres sondeigs a la 
pars urbana i cinc més a la pars rustica, el més impor-
tant situat a l’extrem de llevant continuant l’excavació 
iniciada als anys setanta (fig. 17).

Dels tres sondeigs realitzats a la pars urbana, el pri-
mer el va efectuar a ponent de la terrassa, a un costat i 
l’altre del mur que separava, en opinió de Castillo, l’edi-
fici del propietari de les estances industrials (M 109).  
Mentre que la banda nord del sector ja havia estat 
pràcticament esgotada estratigràficament, al costat de 
migdia no s’hi havia treballat mai. El segon, també al 
costat de ponent de la vil·la, es va realitzar en un sector 
a tocar del mur que, per aquell costat, tancava l’edifici 

Figura 17. Planta de la vil·la 
dels Ametllers publicada per 
A. López després dels seus tre-
balls, amb indicació dels diver-
sos sondeigs realitzats.



37

HIStòRIA De LA InveStIgAcIó

(M 136), mentre que el tercer, el més extens i que més 
resultats va proporcionar, l’obrí a tramuntana de les 
estances amb mosaic (àmbits 31 i 33) (fig. 18).

Dels de la pars rustica, quatre d’ells, localitzats a 
l’extrem oriental de la finca, són el resultat de les pro-
gressives ampliacions de la cala inicial i van posar al 
descobert tot un conjunt de noves estances que ja havi-
en començat a aflorar en els sondeigs dels anys setanta. 
El darrer es va realitzar al vessant del turó i va permetre 
recuperar part del gran mur nord-sud que Melé ja ha-
via descobert l’any 1914 i que havia marcat l’inici de 
les excavacions de la vil·la.

Del primer sondeig, les dades més destacades són 
la confirmació que els murs perimetrals de l’edifici 
es dataven en un moment proper al canvi d’era i la 
conclusió que la zona de migdia havia patit reformes 
almenys a finals del segle i i en època severiana, sense 
que es pugui precisar més, ateses les dimensions de la 
cala i el seu abast, més enllà de la col·locació de diver-
sos sòls de terra piconada. També va identificar una 
porta que, segons ell, es va paredar en època severiana 

i que anteriorment hauria comunicat els dos cossos de 
l’edifici (López 1992, 78), a diferència del que creia 
Castillo, que considerava que eren dos espais aïllats 
(Castillo 1939, 246). El més destacable, tanmateix, 
d’aquest sondeig va ser la identificació de part d’un 
mur perimetral que s’havia ensorrat a l’interior de la 
vil·la –que va ser completament destapat en els treballs 
de la UdG–, i de l’habitació que s’hi va bastir al da-
munt, que, com ell mateix escrivia, poc tenia a veure 
amb l’estructura del gran edifici romà.

Del segon sondeig, realitzat a la banda occidental 
del sector de tramuntana, en un espai que excavacions 
posteriors han demostrat que era ocupat per un gran 
pati, només hi va trobar restes d’un mur nord-sud as-
sociat a un paviment de terra piconada i una llar de 
foc, tots elements posteriors a l’abandonament de la 
vil·la (López 1992, 78-79) o molt a finals de la seva 
existència (López et al  2001, 19). Aquest mur seria 
el perllongament vers el nord d’un dels localitzats per 
Castillo en aquest sector i que ell va associar a la vil·la, 
almenys a nivell planimètric.

El més complex dels sondeigs realitzats a la pars 
urbana és el que va dur a terme a la banda nord del 
jaciment, a tocar del més septentrional dels àmbits 
amb mosaic (àmbit 30) (fig. 18). Era una zona on ja 
s’hi havia treballat anteriorment, tant Castillo com 
Zucchitello i Batista, l’any 1976.63 En aquest espai es 
localitzaren dues sitges i tot un seguit d’estrats d’època 
republicana que López va interpretar com a part d’un 
poblat ibèric que constituiria el precedent immediat 
de la vil·la (López et al  2001, 21). En el mateix son-
deig va localitzar un paviment format per la mateixa 
roca retallada i un sòcol de mur, també retallat a la ma-
teixa roca, que van associar a l’esmentat poblat. L’ex-
cavació en extensió realitzada anys després a l’indret va 
demostrar que aquesta visió era errònia, com veurem, 
però esmentem aquí que el mur retallat a la roca no era 
tal, sinó que es tractava d’una modificació del subsòl 
relacionada amb les tasques de construcció d’una ca-
nalització d’època imperial de la qual López ja n’havia 
identificat un tram en el mateix sondeig.64

El que sí que va quedar clarament datat va ser el 
moment de reconversió de tot el sector i de construc-
ció de la vil·la actualment visible, que cal situar a l’en-
torn del canvi d’era (López et al  2001, 22), així com 
l’existència de reformes al segle iv que van comportar 
la col·locació d’un paviment de signinum a la zona del 
porticat nord de la vil·la.

Al vessant del turó existent entre la pars urbana i la 
rustica es va realitzar un sondeig que va posar al desco-
bert les restes d’un mur, situat a una cota més alta que 

63. La posterior excavació en extensió del sector va mostrar que els treballs en aquest espai havien estat intensos, ja que es van localitzar 
diversos sectors i algunes sitges que ja havien estat excavades abans de la nostra intervenció i sobre les quals no hi havia cap referència a les 
publicacions anteriors.

64. López la va datar en època augustal, tot i plantejar les seves reserves per manca de context estratigràfic, ja que se situava en un espai 
ja excavat per Castillo (López et al  2001, 22).

Figura 18. Planta del sondeig PU 3 de López (vegeu fig. 17). 
La troballa d’algunes sitges i ceràmica ibèrica va fer que es 
plantegés la hipòtesi de l’existència d’un petit poblat ibèric 
anterior a la vil·la romana. 
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el que tancava, per ponent, la pars rustica i que no era 
altra cosa que el perllongament cap a migdia del que ja 
havia descobert Melé l’any 1914.

L’excavació més extensa s’efectuà a l’extrem oc-
cidental de la pars rustica. Allí es van excavar tot un 
seguit d’àmbits que ja s’havien començat a definir 
als treballs dels anys setanta i que constituïen un cos 
edificat i afegit a l’obra original de la vil·la a principis 
del segle ii. Aquestes noves estances se situaven a una 
cota més baixa que la zona de la pars rustica situada a 
ponent, i va ser necessari construir una escala a l’ex-
trem de migdia per comunicar ambdós espais. El seu 
abandonament s’hauria produït a principis del segle iv 
(López et al  2001, 23-25).

Aquests treballs tenen el gran mèrit d’haver inten-
tat plantejar una hipòtesi de periodització i evolució 
de la vil·la tot i ser el mateix autor conscient de les 
dificultats que representava extrapolar les dades d’un 
sondeig de dimensions limitades a espais ja excavats 
feia dècades.

Els elements més antics trobats a l’indret corres-
pondrien, segons la seva interpretació, a un petit po-
blat ibèric que caldria posar en relació amb un altre 
que se situaria al Mont Guardí, i que datava entre els 
segles iv i i aC, tot i que estratigràficament les estruc-
tures localitzades correspondrien als moments finals, 
entre els segles ii-i aC.

Seria en època augustal quan es construiria la vil-
la, dividida ja en dos sectors molt clars, amb la zona 
industrial a la part baixa del turó i la residència del 
propietari a la terrassa del mig. Pocs elements podia 
atribuir a aquest període inicial i, així, mentre que a 
la pars rustica només podia relacionar-hi els dos llargs 
murs que limitaven l’espai per llevant i ponent,65 a la 
part alta es dibuixava un edifici amb dues parts dife-
renciades, amb un sector septentrional estructurat en 
tot un seguit de passadissos paral·lels i precedits per un 
porticat i un gran espai rectangular a migdia. Al llarg 
del segle i no hi va apreciar cap canvi estructural tot i 
l’abundant presència de material d’aquella època que 
denotava una forta activitat.

A. López situava a principis del segle ii la següent 
reforma, amb la construcció d’un nou porticat a la 
banda nord, la col·locació del mosaic de l’àmbit 30 
i l’edificació del conjunt termal. A la pars rustica es 
bastiria el nou conjunt de cambres del sector oriental. 
També dataria, aquest arqueòleg, en algun moment 
indeterminat d’aquella centúria les diverses estances 

que Castillo va localitzar al terç de migdia de l’edifici, 
tot i que no els atribuí cap funcionalitat clara.66

A principis del segle iii s’haurien modificat els banys, 
que es van dotar de sòls d’opus tessellatum, ampliant 
el conjunt.67 Cap altra modificació apreciaria al llarg 
del segle iii, ans al contrari, ja que cap al 300 s’hauri-
en abandonat les estructures productives que s’havien 
bastit a principis del segle anterior. Atribuí aquesta in-
activitat a la crisi provocada per l’anarquia militar, tot i 
descartar una destrucció per part d’invasors francs com 
pretenia Castillo (López et al  2001, 33).

És en la segona meitat del segle iv quan proposa-
ria datar les reformes següents, amb la col·locació del 
mosaic del vestíbul68 i el situat immediatament a mig-
dia, ambdós amb temàtiques que li feien pensar que la 
vil·la ja no era la segona residència del propietari. Les 
termes haurien estat refetes o abandonades en haver 
estat pavimentades amb opus signinum, mentre que es 
van reparar diverses vegades els mosaics preexistents 
de les altres dues estances de representació (àmbits 19 
i 30) i del pòrtic de llevant. Tot això feia que s’adonés 
que, tot i la presència dels nous mosaics, l’esplendor de 
la vil·la era menor de la que s’havia pensat tradicional-
ment i que es viuria en un règim econòmic cada cop 
més autàrquic.

L’abandonament va ser lent, i es detecta un ús mar-
ginal de diversos espais al llarg dels segles v-vi (López 
et al  2001, 34).

Com veurem, l’excavació en extensió de la vil·la a 
partir de l’any 2000 va permetre apreciar l’encert de 
moltes de les conclusions de López, si bé al mateix 
temps també es van poder matisar i completar, especi-
alment en aquells espais on aquell arqueòleg no havia 
treballat i havia hagut d’extrapolar les seves conclu-
sions.

3.2. La vil·la de Tossa en la historiografia 
especialitzada

Les excavacions que acabem de descriure i, sobre-
tot, les interpretacions que els diferents arqueòlegs que 
van treballar al jaciment van anar publicant han servit 
de base a molts historiadors i arqueòlegs al llarg del 
temps com a exemples de l’estructuració i evolució 
d’un assentament rural d’època romana. En general, 
haurien fet servir com a punt de partida els dos articles 
de síntesi que publicà A. del Castillo (1934; 1939), 

65. De fet, desconeix en quin moment es van construir les premses excavades per Melé, tot i que considera que ja devien existir abans del 
segle ii, quan el sector es va ampliar amb noves estances.

66. De fet, aquestes estructures es localitzaven en un sector molt allunyat dels sondeigs que va realitzar, i eren els espais on més difícil 
resultava extrapolar-ne els resultats.

67. En la interpretació dels banys que presentà l’any 2001 (López et al  2001, 32), López segueix essencialment les nostres pròpies con-
clusions, de les quals parlarem en l’apartat dedicat a l’estudi de les termes, tot i publicar el mateix plànol que ja havia presentat l’any 1992 
(López et al  1992, 159-160).

68. Tot i que no descarta que aquest pugui ser lleugerament posterior (López et al  2001, 33).
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amb, de vegades, aportacions pròpies a partir d’una 
interpretació personal d’algun sector de la planta i d’al-
tres amb informacions, sovint errònies, l’origen de les 
quals se’ns fa difícil resseguir. En aquesta breu conside-
ració deixarem de costat aquells treballs específics, els 
més nombrosos, que s’han dedicat als temes estrella del 
jaciment, els mosaics i el balneum, que presentarem 
adequadament en el marc del seu estudi detallat en els 
capítols corresponents d’aquesta monografia, la qual 
cosa ens sembla molt més raonable.

En realitat, com veurem, es tracta d’unes poques 
grans obres de síntesi sobre el món romà en general, i 
el món rural d’aquella època en particular. Deixem de 
banda les infinites mencions de passada als Ametllers 
en articles de tota mena. Seria una feina massa feixuga 
i que només serviria per confirmar la presència conti-
nuada d’aquest jaciment com un punt, en aparença, 
sòlidament establert, quan la realitat, ja ho hem vist, 
és ben bé una altra.

Puig i Cadafalch hauria estat el primer de parlar-ne 
en la seva monumental obra de síntesi sobre l’arquitec-
tura romana a Catalunya (Puig i Cadafalch 1934, 245-
247, 368-370 i fig. 496-499). Ressaltava la disposició 
en terrasses, l’existència d’un sector de treball amb una 
probable premsa (pars rustica) i, dominant-la, la pars ur-
bana, on destacaria l’existència de quatre cambres pavi-
mentades de mosaic. Analitzava aquells paviments dels 
quals donava il·lustracions, tot insistint sobre el de Vi-
talis. Eren, clarament, uns apunts propis inspirats en els 
treballs de Melé. A. del Castillo encara no havia acabat 
els seus propis treballs ni n’havia publicat els resultats.

L’any 1979 va sortir a la llum pública la tesi docto-
ral de J. G. Gorges (1979), que va marcar un abans i 
un després en l’estudi del món rural romà a Hispania. 
Era la primera gran visió de conjunt, amb un intens 
treball bibliogràfic i amb moltíssimes dades aplegades 
que, no podia ser de cap altra manera, grinyolava per la 
mediocritat de les dades utilitzades i per la immensitat 
d’allò que es volia abraçar: bastant més de mig milió de 
quilòmetres quadrats i més de mig mil·lenni d’història. 
La nostra vil·la, aparentment prou ben excavada i pu-
blicada, era a bastament mencionada (Gorges 1979, 
principalment, 260 (catàleg), làm. xxvi i nombrosíssi-
mes referències dins del text). El punt de partida van 
ser els treballs d’A. del Castillo, que resumia i accep-
tava. Més interessants eren alguns comentaris i con-
sideracions que deixava anar en els diversos capítols 
del treball: la probable inseguretat del mar en el segle 
iii per la pirateria (Gorges 1979, 43), la presència de 
referents de luxe (edifici termal) abans del 260 i l’exis-

tència segura i en part no explotada de la pars rustica 
(Gorges 1979, 49), la voluntat d’integració de l’edifici 
en el paisatge i l’aprofitament de la posició dominant 
enfront del mar (Gorges 1979, 92 i 123), la importàn-
cia de la producció d’oli (Gorges 1979, 103), la fixació 
tipològica com a vil·la agrupada (Gorges 1979, 111, 
nota 7, i 124, nota 40), la possible existència de mo-
saics de signinum amb tessel·les blanques incrustades 
(?) en la fase inicial de l’edifici (Gorges 1979, 142) o el 
poder evocador i paradigmàtic del mosaic del vestíbul, 
on el dominus se’ns mostrava com el típic representant 
d’una societat de grans propietaris rurals, poderosos i 
conservadors (Gorges 1979, 143, 157 i 161).

Pocs anys després, el 1982, es publicà a Madrid una 
altra tesi doctoral que plantejava el mateix tema des 
d’altres propòsits. No era tant un catàleg exhaustiu a 
partir del qual es pogués dibuixar l’evolució del camp 
en època romana, sinó una certa aproximació al món 
de la vil·la, entesa, sobretot, com a lloc residencial i lu-
xós, una visió feta preferentment a partir de les fonts i 
d’una potent bibliografia extrapeninsular però que gri-
nyolava per tot arreu des d’una perspectiva arqueològi-
ca (Fernández Castro 1982). Novament, els Ametllers, 
quasi sempre anomenada en el text «la villa de Tossa 
de Mar (Gerona)», esdevé peça clau. Tanmateix, tot 
el que diu és erroni i, sovint, pintoresc, absolutament 
enganyador. Pel que fa al nostre jaciment, n’hem de 
prescindir. Presenta una planta estandarditzada amb 
una orientació del nord equivocada (el situa a ponent) 
(Fernández Castro 1982, fig. 74), fet que condiciona 
les nombroses descripcions que fa del jaciment o d’una 
de les parts (Fernández Castro 1982, 42-44, 48, 62-
63, 68, 78-79, 84-85, 135, 152, 168, 170, 201, 217-
218, 275-276 i 290, amb la bibliografia específica).

Les contribucions més importants, fruit del treball 
directe sobre el jaciment, han estat publicades per A. 
López (1999, 151-153) i per ell mateix i col·laboradors 
(López et al  2001), que han estat comentades anteri-
orment (supra) i on enviem el lector interessat.

Caldria, finalment, recordar que A. Chavarría ha 
fet servir a bastament, en la seva contundent mono-
grafia sobre les vil·les tardanes d’Hispania (Chavarría 
2007), el nostre jaciment amb una fitxa resum on aple-
ga, resumint-les, les dades més significatives (Chavarría 
2007, núm. 5, 172-174, fig. 36 i 37). Hi incorpora la 
seqüència cronològica definida per A. López, tot fent 
unes valuoses consideracions en no quedar-li clares –
no podia ser de cap altra manera– la reutilització del 
conjunt termal ni les reformes puntuals documentades 
en diverses zones de l’antic edifici.
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4.1. La pars urbana (fig. 19)

La residència del propietari es disposava en una pe-
tita terrassa parcialment artificial situada a uns 6 me-
tres per damunt de la part baixa del turó de Can Magí, 
que es va ampliar retallant i aplanant la roca del pujol 
a la banda occidental, mentre que per llevant l’edifici 
es va bastir al damunt d’un terraplenament artificial 
sostingut per un poderós mur de contenció nord-sud 
que, per un costat, la delimitava i l’emmarcava i, per 
l’altre, servia de límit occidental a algunes de les cons-
truccions de la pars rustica.

Un gran tram d’aquest mur de contenció ha des- 
aparegut i només se’n conserva la base i alguns dels 
contraforts que el sostenien. Aquest fet va comportar 
la caiguda d’una part significativa de l’edifici que s’hi 
aguantava, que actualment ofereix, cap a llevant, un 
perfil irregular i fortament erosionat.

Val a dir que la majoria d’estructures conservades 
pertanyen a una construcció de nova planta de l’edifici 
d’època augustal. En determinats punts s’han recupe-
rat restes d’elements que pertanyien a una construcció 
baixrepublicana que va ser totalment esborrada com a 
conseqüència del nou projecte.

La part conservada i excavada s’estructura essen-
cialment en dos grans blocs. Tot el conjunt termene-
ja, a ponent, amb un poderós mur de pedra i morter 
que actuava com a límit, però també com a mur de 
contenció, per evitar esllavissaments procedents de la 
part més enlairada del puig, que s’eleva, encara, uns 8 
metres per damunt del nivell de circulació. Per bastir 
aquest mur va caldre retallar parcialment la roca del 
subsòl del turó, una pedra granítica molt degradada, 
fàcil de retallar.

A partir de la paret perimetral en surten d’altres en 
direcció oest-est que divideixen l’edifici en dos grans 
blocs, dins dels quals es distribueixen les diverses cam-
bres.

Un dels blocs, de forma rectangular, ocupa el terç 
meridional de la construcció, mentre que l’altre, molt 
més gran, s’estén cap al nord. Val a dir que la meitat 
occidental del bloc de migdia no es va excavar, ja que 
la troballa d’un gran mur ensorrat va aconsellar-ne la 
conservació in situ.

El bloc septentrional es troba estructurat a partir de 
tot un seguit de passadissos orientats en sentit nord-
sud. Com veurem en la interpretació de les estructures, 
aquesta visió és enganyosa en no haver-se excavat tot el 

bloc nord, ja que manca per descobrir l’extrem de tra-
muntana, que queda situat fora de la finca municipal, 
i a més les estructures originals van patir nombroses 
modificacions que acabaren per emmascarar l’aparen-
ça i la distribució original de l’edifici.

A l’extrem de migdia del conjunt, i adossades a la 
part exterior del bloc sud, es conserven, actualment, 
els vestigis d’algunes cambres, la majoria de les quals 
tampoc formaven part del projecte inicial i són afegits 
d’època baiximperial. En aquest sector es devia situar 
el límit de la finca antiga, tot resseguint l’orografia del 
terreny que s’anava tancant cap a llevant. 

Davant la complexitat de l’edifici, l’evolució del 
qual va produir grans canvis en la forma, distribució 
i funcionalitat de molts dels espais, la descripció dels 
diversos ambients s’organitza en dos apartats. En el pri-
mer, procedirem a una descripció de les diverses cam-
bres i espais, mentre que en el segon es realitzarà una 
síntesi de conjunt, amb l’evolució global de l’edifici.

Per descriure les diverses estances no se segueix l’or-
dre numèric de les cambres (vegeu les plantes adjuntes 
per sectors, fig. 20, 34, 47, 54 i 59), sinó la seva distri-
bució tot seguint un ordre de nord a sud.

4.1.1. Descripció dels àmbits

Àmbit 38 (sectors 1-6)
Situat a l’angle nord-oest de la finca excavada (fig. 

20), aquest gran pati mesura quasi 14 metres d’oest a 
est per 36 metres de nord a sud.69 Cap a occident el 
límit n’és el gran mur perimetral que tancava la vil·la 
per aquesta banda (M 136). Al costat de migdia se si-
tua un ampli porticat (àmbit 22), molt similar al que 
també tancava el pati per llevant (àmbit 33), tot i que 
per aquest costat el porticat va ser modificat a finals del 
segle i per construir-hi un conjunt termal (àmbits 20, 
24, 25, 28 i 29). No sabem com s’estructurava l’edifici 
al nord del pati, ja que aquest espai es localitza fora de la 
finca de propietat pública i resta avui en dia inexplorat, 
a excepció d’un petit sondeig realitzat l’any 2000, que 
va proporcionar una interessant seqüència estratigràfica, 
però no estructural (Jiménez i Nolla 2002, 265-268).

Tot el sector de migdia del pati havia estat excavat 
ja per A. del Castillo i, en aquell sector, l’estratigrafia 
conservada era escassa. López, per la seva banda, va 
realitzar un petit sondeig a la zona occidental del pati, 
però sembla que no va aprofundir per sota dels nivells 
més moderns.

4. DeScRIPcIó ARqUItectònIcA I eStRAtIgRàfIcA 
De LA vIL·LA DeLS AMetLLeRS 

69. Aquesta distància es pren fins al límit nord de la finca de propietat pública, però el pati es devia estendre més enllà, ja que no se’n 
va localitzar el límit nord. De tota manera –i partint del fet que la piscina (àmbit 37) es trobés al centre–, el límit de tramuntana se situaria 
només 1 o 2 metres fora de la part excavada.
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Figura 19. Planta general de les estructures excavades de la vil·la dels Ametllers. 
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Figura 20. Planta general del sector septentrional de la vil·la amb la numeració d’àmbits i estructures.
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Aquestes excavacions, sobretot les d’A. del Castillo, 
són importants, ja que reflecteix en la seva planimetria 
tot un seguit de murs que compartimentaven aquest 
sector de migdia i, de fet, les individualitza en el seu 
estudi com a espais independents70 (fig. 15). També 
Solé de Morell dibuixà en el seu plànol l’arrencament 
d’aquests murs (fig. 12), si bé no completà cambres 
coherents, com sí que va fer A. del Castillo. Val a dir 
que en el moment de la nostra intervenció no es con-
servava cap traça d’aquestes estructures i la seva inter-
pretació i adscripció, tant cronològica com funcional, 
resultava molt complexa. Part de la solució ens l’ha 
proporcionat la documentació fotogràfica de l’època,71 
en la qual s’aprecia que, efectivament, en aquest sector 
existien tot un seguit de murs, tal com reflecteix en la 
seva planimetria A. del Castillo (fig. 21). El problema 
és que aquest investigador va barrejar en la planimetria 
murs d’èpoques diverses i, fins i tot, situats a cotes molt 
diferents com si fossin cambres o estructures unitàries. 
Així, la major part de murs que dibuixà es troben, si 
fem cas de les fotografies, als nivells més superficials i, 
en alguns dels casos, com en el del mur que per migdia 
tanca el conjunt, no semblen conservar-se en una gran 
alçada (una o dues filades). Es tractaria, doncs, d’es-
tructures que caldria enquadrar cronològicament o bé 
a les darreres fases de vida de l’edifici, o, com creiem 
i mostrarem en l’apartat corresponent, a un moment 
d’aprofitament de l’espai un cop aquest ja es trobava 
abandonat.

A l’extrem sud-oriental del pati, en un espai on 
a principis del segle ii es va construir el praefurnium 
del primer conjunt termal, A. del Castillo hi situa 
una cambra que individualitza i delimita aquest espai. 

Com veurem quan parlem de l’evolució de l’edifici, el 
principal problema per a la seva correcta interpreta-
ció el determina, precisament, la necessitat d’intentar 
aclarir com s’aïllaria el forn del pati que l’envoltava i 
dins el qual es va construir, rebaixant el terreny. La 
construcció d’un element que formava part de les zo-
nes de servei dels banys va modificar l’aparença i les 
dimensions del jardí, però les excavacions realitzades 
en les darreres campanyes a l’indret no van permetre 
apreciar com se separarien els dos espais, que, a més, 
funcionaven a alçades diferents. De fet, tot aquest es-
pai havia estat excavat als anys trenta i semblaria que 
en la documentació gràfica generada s’hauria de trobar 
la solució. Ja hem esmentat com, aparentment, la pla-
nimetria d’A. del Castillo solucionaria el problema, ja 
que s’hi troben tot un seguit de murs que delimitari-
en una cambra que ell va excavar i que posteriorment 
va ser destruïda. Però en realitat el seu plànol barreja 
dos murs relativament moderns, els de tramuntana i 
migdia, amb un altre d’orientat de nord a sud i que 
en principi tancaria la cambra per ponent. En realitat 
aquest no té cap relació estructural amb els altres dos. 
En una fotografia de l’època s’aprecia clarament com 
aquest mur es troba a una cota molt més baixa que els 
altres dos i sense relacionar-s’hi (fig. 21). Aquest mur 
era, en realitat, l’extrem de migdia d’una llarga fona-
mentació d’època republicana (M 174) (fig. 25) sense 
cap relació amb la construcció del forn termal, tot i 
que no es pot descartar que el praefurnium l’aprofités 
com a límit occidental. En cap cas podria succeir el 
mateix amb els altres dos, que aparentment tancarien 
l’àmbit per nord i sud, ja que foren bastits a una cota 
força més elevada.

Part d’aquests murs superficials que apareixien en 
la planimetria de Castillo devien ser els que als anys 
vuitanta del segle xx va descobrir A. López en un son-
deig realitzat a la zona del pati, concretament el mur 
que tancaria per llevant la cambra més occidental del 
conjunt. López descriu el muret com una estructura de 
pedra i fang amb una sola filada d’alçada (López et al  
2001, 18). Construïda sobre un nivell que ell data als 
segles v-vi i cobert per nivells medievals, confirmaria 
que les cambres obrades en aquesta zona i a les quals 
fa referència A. del Castillo serien posteriors a l’aban-
donament de la vil·la o, com a màxim, formarien unes 
compartimentacions relacionades amb l’ús industrial 
d’aquest sector en els estadis finals de la seva existèn-
cia.72 Les excavacions dels anys 2000-2002 van posar 
al descobert el perllongament, vers el nord, d’aquest 
mur (M 176), confirmant la seva adscripció crono-

70. Castillo dibuixà una petita cambra a l’angle sud-est del pati, al voltant del praefurnium de les termes que ell numera amb el número 
13. A ponent d’aquesta, la cambra 20, allargassada i orientada d’est a oest i a l’angle occidental, un tercer espai (àmbit 21) orientat, en aquest 
cas, de nord a sud i sense tanca per la banda de tramuntana (sempre segons la seva numeració).

71. Unes eren conservades a l’Arxiu Mas de Barcelona, mentre que d’altres es troben al Centre d’Arqueologia de Girona.
72. Hipòtesi ja apuntada per López et al. 2001, 19.

Figura 21. Les excavacions d’A. del Castillo van posar al 
descobert algunes estructures a la zona de l’àmbit 38 (darrere 
les termes), que formaven part de l’aprofitament de l’espai, 
posterior a l’abandonament de la vil·la (foto: MAC-Girona).
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lògica a un moment posterior a l’abandonament de 
la vil·la, ja que va ser construït al damunt dels nivells 
d’enderrocament del mur oest del pati (M 136).

No són aquestes les úniques estructures posteriors a 
la vil·la localitzades en aquest espai. De fet, a l’excavació 
de l’extrem nord del pati es van localitzar les restes de 
dues estances sobreposades l’una a l’altra que correspo-
nien a barraques d’horta (àmbit 51), d’època medieval 
la més antiga, i d’època moderna la superior, la qual cosa 
mostrava la reutilització de què va ser objecte aquest 
espai al llarg dels segles, en què el sector ocupat pels edi-
ficis centrals de l’antiga vil·la romana es va convertir en 
una zona d’hortes (Mundet 2003, 84-87) (fig. 26).

La zona central del pati estava ocupada per una 
immensa piscina (àmbit 37), de forma rectangular, 
orientada d’est a oest, amb una capçalera absidal a la 
banda de ponent dotada de tres graons (fig. 22). Inter-
nament, presentava al fons un paviment d’opus signi-
num de bona factura, fi i depurat. Contràriament, tant 
en el recobriment dels murs com en el dels graons de 
la banda de ponent la qualitat del morter hidràulic era 
molt inferior i en bona part s’havia desprès. A l’extrem 
de llevant de la piscina i per fora se situa un registre 
de forma quadrangular que permetia la neteja del des-
guàs, constituït per una canonada de plom i ubicat a la 
part inferior de l’angle sud-est del mur de llevant. Tota 
la piscina, llevat de la capçalera, es trobava envoltada 
per una rasa parcialment excavada a la roca amb dos 
encaixos a la part central, a tramuntana i a migdia. El 
del costat nord era de planta semicircular, mentre que 
el de la banda contrària mostrava una forma quadran-
gular. La rasa esmentada, amb un basament de rierencs 
(igual que les dues estructures que acabem de referir), 
actuava com una canal per on podia circular l’aigua, 
associada a l’escenografia de la qual formava part la 
piscina, mentre que en els dos encaixos s’hi devien 

situar elements de caire ornamental, que analitzarem 
detalladament a l’apartat corresponent. Exteriorment, 
el muret de la piscina que aflorava en superfície pre-
sentava un arrebossat pintat de color verd.

A l’oest del pati, just davant de la part central de 
la piscina, es va construir un basament de morter i 
guix, de 2 metres per 2 metres (fig. 23), que encara 
conservava restes d’un arrebossat de color verd al seu 
basament, similar al que acabem d’esmentar per a la 
piscina. Aquest basament era obrat amb una barreja 
de fragments de tegula, morter i guix. Semblantment 
succeïa amb els dos murets orientats d’est a oest que 
se situaven damunt la part central del basament. El 
tram del mur perimetral a l’entorn d’aquesta estructu-
ra també conservava restes d’un arrebossat pintat, que 
diferenciava aquest sector de la resta del parament del 
mur perimetral del pati. Aquest basament i els dos mu-
rets situats al seu damunt constitueixen les úniques res-
tes conservades d’una font que alimentava la piscina.

Poc més de 3 metres al sud d’aquesta estructura es 
conserva un segon basament construït amb tegulae col-
locades planeres, invertides i de forma capiculada, lli-
gades amb morter i arrebossades exteriorment amb un 
morter de color blanc (fig. 24). L’estructura es va bastir 
directament damunt la roca del subsòl, que, en aquest 
sector de ponent, es conservava a una alçada superior a 
la de la resta del pati, i tot sembla indicar que constitu-
ïa el pedestal d’una escultura o element decoratiu.

Estratigràficament, gairebé tota la zona del pati es-
tava coberta, per sota dels nivells superficials acumu-
lats al llarg dels segles d’abandonament o d’ocupació 
residual, per un nivell d’enderroc (UE 1064, 1067, 
1068, 1069, 1073, 1171) format per la caiguda del 
coronament del mur occidental de la vil·la (M 136). 
Per aquesta raó, mentre que a ponent existia un potent 
nivell de pedres de mida mitjana i gran, a mesura que 

Figura 22. Vista general del pati 
nord (àmbit 38) on s’aprecien 
les dues ambientacions succes-
sives, la vinya augustal (de la 
qual queden els forats de pal) 
i la gran piscina i nimfeu de 
principis del segle ii. 
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73. Com veurem, la majoria de nivells estratigràfics de la fase republicana corresponen al moment d’obliteració de les estructures.

s’avançava cap a llevant les pedres eren substituïdes per 
capes de terres, procedents, en part, d’esllavissaments 
de la part superior del turó, tot marcant l’origen i di-
recció de l’ensorrament.

Però ja abans de l’enderroc del mur perimetral, 
la zona del pati nord es trobava en un estat absolut 
d’abandonament; durant el baix imperi aquest espai 
era una zona marginal de la vil·la (UE 1102 i 1258, i 
UE 1157, que omple el registre de la piscina).

A la zona situada entre la piscina (àmbit 37) i la 
font i per sota del nivell d’enderroc, es recuperaren 
una gran acumulació de materials marmoris diversos, 
tant de fragments de diverses escultures com d’apla-
cats ornamentals (UE 1073) (vegeu infra, el capítol 
sobre les escultures). Aquests materials provenien de 
diversos indrets de la vil·la i havien estat acumulats en 
aquest punt per ser cremats i convertits en calç. Tot i 
que les excavacions no van permetre posar al descobert 
la cubeta ni el forn per fer aquesta calç, ja que aquesta 
acumulació de materials se situava a l’angle nord-oest 
de l’excavació i es perllongava en direcció nord, sí que 
es va poder apreciar que molts dels fragments estaven 

meteoritzats, mig desfets per l’efecte de l’escalfor. L’en-
sorrament del mur occidental va segellar tota la zona, 
preservant els materials abans de la seva total desapa-
rició. Val a dir que en aquest espai es concentraven la 
immensa majoria dels elements escultòrics i marmoris 
recuperats a la vil·la dels Ametllers, que estaven, per 
tant, fora de la seva localització original.

El sector del pati va tenir tres nivells de circulació 
diferents, dos d’ells associats a la vil·la imperial i un 
altre corresponent a les construccions republicanes. 
Aquest darrer no era un paviment obrat sinó la roca 
del subsòl, que va ser aplanada per ser emprada com a 
zona de treball, deixant de banda un petit paviment de 
terra piconada (UE 1129, 1135) localitzat en contacte 
amb un llarg mur (M 174). Dels nivells de circula-
ció del pati de l’edifici imperial, el més antic, fet amb  
una terra sorrosa (UE 1136, 1265, 1274), presenta una 
gran quantitat de forats (UE 1124-1125) d’uns 20 cm 
de diàmetre, disposats de forma regular conformant 
una quadrícula amb quadres d’aproximadament un 
metre de costat (fig. 22). Aquests forats són l’emprem-
ta deixada per les arrels de les plantes i els forats de pal 
dels elements de fusta que conformaven la decoració 
del jardí, que, com veurem, no era altra cosa que una 
petita plantació de vinyes.

A principis del segle ii, paral·lelament a la construc-
ció de la gran piscina es va elevar el nivell de circulació 
uns 20 cm, eliminant les antigues vinyes i col·locant 
una capa d’argila (UE 1089, 1093, 1241 i 1243), dins 
de la qual es van recuperar alguns dels testos enterrats 
que servien perquè arrelessin les noves plantes.

Com ja hem esmentat, a la fase republicana s’usà 
la roca com a nivell de circulació del sector, però a 
més aquesta també apareixia en bona part treballada i 
retallada, especialment a la meitat de migdia del pati. 
Aquests retalls mostren l’existència d’estructures lliga-
des a una primera vil·la, totalment arrasada en època 
augustal, i que aprofitava la mateixa roca convenient-
ment retallada com a fonament del perímetre d’un 
gran espai de forma lleument trapezoïdal (fig. 78).

Així, en aquest subsòl s’aprecia com la roca es va re-
baixar cap a l’oest creant un espai quadrangular amb la 
base perfectament planera. També a la banda oriental 
es conservaven restes d’aquesta primera edificació re-
publicana, amb la fonamentació d’un gran mur nord-
sud obrat amb grans carreus irregulars, exteriorment 
polits i lligats amb fang (M 174) (fig. 25). Per construir 
aquest mur es va realitzar una petita rasa de fonamen-
tació a la roca (UE 1140), que esdevé un dels escassos 
estrats que ens apropen a la data de construcció del 
primer edifici dels Ametllers.73 També caldria associar, 
a aquesta fase, un estrat localitzat a la zona oriental del 
pati (UE 1284), de fet, entre el límit oriental i un retall 
nord-sud de la roca que semblaria definir un hipotètic 

Figura 23. Restes de la font del pati de l’àmbit 38.

Figura 24. A la banda occidental del pati de l’àmbit 38 es con-
serven les restes d’un basament, probablement d’una escultura, 
construït amb tegulae sobreposades i exteriorment arrebossat.
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perllongament en direcció nord del mur M 174. En 
aquest estrat d’abandonament hi eren abundants els 
fragments de tegulae i és rellevant, ja que, com veurem 
en l’anàlisi de les diverses fases de l’edifici, podria ser 
un reflex de l’existència d’una àrea porticada en aquest 
sector.

A l’angle nord-oriental de la part excavada es va 
descobrir part d’una cambra de la fase republicana que 
es perllongava cap a l’est (àmbit 33). Essencialment, 
es tractava d’un mur (M 364), del qual solament se’n 
conservava una filada, orientat de nord a sud i format 
amb pedres mitjanes lligades amb fang i un petit nivell 
associat (UE 1603) (fig. 76).

Àmbit 51
A la banda nord del pati es van identificar les restes 

de dues estances, molt posteriors a l’abandonament de la 
vil·la i que mostren la reutilització de l’espai fins a època 
medieval i moderna (fig. 26). Tot i que s’han agrupat 
en un sol àmbit, correspon, en realitat, a dues estances, 
segurament dues barraques d’horta que van existir ocu-
pant un mateix espai en dos moments diferents.

Les dues estructures es conservaven de forma des- 
igual, ja que de cap d’elles se’n podia resseguir el pe-

rímetre sencer. De la cambra més moderna, solament 
se’n conservava l’angle sud-oest, que estava format pels 
murs (M 199 al sud i M 301 a l’oest). Obrat amb pe-
dres molt irregulars, aprofitades d’altres indrets de la 
vil·la abandonada, estaven lligats amb un morter escàs 
i de poca solidesa. Aquesta cambra se situava diagonal-
ment respecte a les estructures de la vil·la (de nord-est 
a sud-oest). El paviment era un nivell de terra compac-
tada que va aparèixer cremat, fet que podria explicar la 
causa de l’abandonament d’aquesta senzilla construc-
ció o indicar l’espai ocupat per una improvisada llar.

De la més antiga es conservaven part de tres dels 
seus paraments (M 302 al nord, M 197 al sud i M 
198 a l’oest) de forma irregular al llarg del seu traçat, 
ja que especialment l’angle sud-oest de la cambra va ser 
malmès per un forat d’època contemporània. Per cons-
truir-los es va bastir una mínima fonamentació d’una 
filada d’alçada de pedres irregulars lligades amb fang, 
damunt la qual es va col·locar un parament obrat amb 
abundants materials aprofitats de la vil·la (pedra, tegula 
i algun fragment d’aplacat de marbre) lligats amb un 
morter de molt escassa solidesa. La cambra es va bastir 
directament al damunt de l’estrat d’abandonament i 
enderroc de la vil·la, nivell del qual indubtablement es 
van extreure els materials per construir-la. Seria, doncs, 
una petita barraca, bastida després de l’abandonament 
de la vil·la, quan el nivell d’enderroc del mur de ponent 
encara era visible en superfície. Val a dir que en el nivell 
damunt del qual s’assenta (UE 1225-1226), en el qual 
es va recuperar una amalgama molt variada de materi-
als d’època romana, també hi eren presents alguns frag-
ments de ceràmica vidrada que portarien fins als segles 
xiv-xv el moment de construcció de l’estructura.

Àmbit 37 (sectors 1, 4)
Gran piscina situada a la part central del pati o àmbit 

38. De forma rectangular i orientada d’est a oest, pre-
senta a la banda occidental una capçalera semicircular 
amb tres graons interiors (fig. 22). La piscina, amb una 

Figura 25. Un llarg mur d’època republicana (M 174) travessa 
de nord a sud el pati de l’àmbit 38 pel costat de llevant.

Figura 26. Restes de les barraques que en època medieval i 
moderna van ocupar els antics espais de la vil·la, a la banda 
nord del pati de l’àmbit 38. 
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74. A la filada superior es conservaven les restes de les tegulae de la coberta que, lligades a les parets laterals, havien estat tallades.
75. L’única estratigrafia recuperada correspon al moment d’obliteració de la canal i que cal situar a la segona meitat del segle iv, coincidint 

amb una reforma general de la vil·la.
76. Solament a l’extrem nord es va construir un petit muret (UE 1609) de pedres i fragments de teula per igualar la cota superior de la 

canal per poder cobrir-la en un tram on la roca feia una lleugera depressió natural. 

superfície de més de 4 metres per 9 metres, presentava 
una profunditat de metre i mig. Les parets eren constru-
ïdes amb pedra i morter, i la part baixa era parcialment 
excavada a la roca del subsòl, aprofitada com a part dels 
murs laterals, mentre que a l’interior apareixia arrebos-
sada i amb el sòl pavimentat amb un opus signinum de 
gran qualitat. A la capçalera absidada s’hi situaven tres 
graons per permetre accedir-hi, mentre que a l’extrem 
contrari, i associat al registre situat a l’exterior, s’hi tro-
bava el forat de desguàs obrat amb una petita canonada 
de plom, que encara era visible en el moment de la seva 
excavació, inserida a la part inferior del mur.

La part de dins de la piscina va aparèixer comple-
tament farcida per tota una successió d’estrats d’abo-
cament (UE 1071, 1094, 1097, 1099, 1101, 1103, 
1109 i 1115) que van, cronològicament, des de prin-
cipis del segle iv, els més antics, fins ben entrat el segle 
v, fet que denota l’ús constant que com a abocador va 
tenir aquest espai al llarg de tot el baix imperi.

La rasa que hem descrit en parlar de l’àmbit 38, 
i que envoltava exteriorment el perímetre de la pisci-
na, en formava part estructural. No es tracta solament 
d’una rasa constructiva sinó que estava destinada a fa-
cilitar la circulació exterior de l’aigua, especialment cap 
a les dues estructures que, per tramuntana i migdia, 
ocupaven l’espai central de la piscina i que devien con-
figurar part d’una decoració que no només inclouria 
escultures sinó també jocs d’aigua. La rasa finalitzava al 
costat de llevant, on l’aigua confluiria al registre de la 
piscina i al circuit d’aigua general de la vil·la, que s’ini-
ciava al pòrtic oriental del pati (àmbit 33) (fig. 27).

Àmbit 33 (sectors 1, 5-9)
Ambulacre situat a la banda oriental del pati (àmbit 

38). De 3 metres i mig d’amplada, se’n conserva una 
longitud de poc més de 22 m, ja que l’extrem sud va ser 
esborrat per la construcció del conjunt termal, mentre 
que l’extrem septentrional queda fora de la finca públi-
ca. Aquest porticat servia d’element de transició entre 
tot un conjunt de cambres situades a llevant (àmbits 
31, 32, 34 i 35) i el jardí de ponent (àmbit 38).

La zona central, especialment la que queda davant 
per davant de la piscina (àmbit 37), va ser excavada 
durant els anys setanta i vuitanta per A. López i M. 
Zucchitello, que, sobretot, hi van identificar tot un 
seguit d’elements d’època republicana, entre els quals 
dues sitges, que van atribuir a les traces d’un petit po-
blat ibèric (López et al  2001, 29).

El porticat estava separat del pati per un muret 
baix de pedra i morter (M 159, 188), que va patir una 

reconstrucció parcial en el moment de la construcció 
de la piscina, ja que es va haver de tallar per intro-
duir-hi la canalització del seu desguàs (M 187) (fig. 
28). Aquesta canalització s’iniciava al registre situat a 
llevant de la piscina i, després de travessar el muret de 
separació, girava cap al sud perdent-se per sota de les 
termes i reapareixent a la banda meridional de l’edifici. 
La canalització, amb una amplada de 0,50 m i 0,80 m 
de profunditat, era obrada amb parets de rajol, amb 
un arrebossat interior i coberta amb teules lligades a 
les parets laterals que la segellaven (fig. 29 i 89). En 
el moment de l’excavació, es va poder apreciar com al 
segle iii la coberta de la canalització havia estat destruï-
da.74 A l’extrem nord de la canalització, en un moment 
cronològic poc clar75 s’hi va afegir una nova canal (UE 
1051), excavada a la roca del subsòl, però molt més 
simple, ja que estava formada, només, per aquest re-
tall, sense pràcticament cap tram de mur construït76 

Figura 27. El nimfeu de l’àmbit 38 constitueix no només un 
element ornamental sinó l’inici de la xarxa hídrica que abasteix 
tota la vil·la.
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77. En el tram més meridional es van localitzar tot un seguit de fragments de tegulae cobrint la rasa o trencades a dins. Val a dir, però, 
que aquestes (UE 1060) solament es van recuperar en el tram de rasa que ja havia estat excavat per López i Zucchitello, mentre que eren 
absents en el tram que restava inexplorat. Per aquesta raó, creiem que aquestes tegulae no són altra cosa que una cobertura posada després de 
les excavacions dels anys setanta i vuitanta i no el sistema original.

ni arrebossat a l’interior. Aquesta nova conducció, de 
la qual en desconeixem la cobertura,77 es perd pel nord 
fora de la finca excavada (fig. 101).

També en aquesta cambra s’apreciaven restes de la 
vil·la republicana esborrada per les noves construcci-
ons. Així, i d’aquell moment, eren les tres sitges obra-
des a la roca i situades a la banda sud-est de l’àmbit, 
i les restes d’una cambra, construïda al costat nord. 
Aquesta estança estava dividida de nord a sud per la 
canalització que acabem de descriure. Els paraments 
perimetrals de la cambra, de 0,50 m d’amplada, esta-
ven construïts amb pedra i fragments de tegula lligats 
amb fang (fig. 76). D’aquests, es conserven el de mig-
dia (M 363) i part del de llevant (M 365 i 366), molt 
malmès a la part de tramuntana per la construcció del 
mur occidental de l’àmbit 35 en època augustal. El lí-
mit nord quedava fora de la zona excavada, mentre que 
el de ponent se situava dins l’àmbit 38 (M 364) i era de 
característiques similars als suara descrits. La cambra 
estava dividida, pel centre, d’est a oest, probablement 
per un envà de fusta o d’un material perible. D’aquest 
només es conserva una petita rasa obrada a la roca. 
Com la majoria de construccions d’època republicana, 
emprà el sòl geològic pràcticament com a pavimenta-
ció, cobert amb un sòl de terra piconada (UE 1061) 
que es conserva parcialment.

Al costat oriental, la delimitació del porticat era 
formada, en la meitat nord, per un mur que s’integrava 
en els àmbits 32 i 34 (M 161), mentre que cap al sud-
est el límit estava definit per dos pilars que mantindri-
en obert, per aquest costat, el porticat (M 157 i 158). 
A migdia se situaven noves cambres (àmit 30). Aquest 
espai obert en el parament en posició central, que es 
localitzava just davant de la gran piscina del pati, es-
taria determinat per l’existència, a llevant, d’una gran 
cambra o triclinium, molt relacionat amb aquest pe-
ristil i que ha desaparegut completament per l’erosió 
patida pel turó en aquell sector.

Estratigràficament, ja hem comentat que una part 
important de l’espai havia estat excavada als anys tren-
ta, quan A. del Castillo va delimitar els murs peri-
metrals de l’espai, i als anys setanta i vuitanta, quan 
R. Batista, A. López i M. Zucchitello en van excavar 
tota la zona central. Disposem de bona informació 
dels treballs d’aquests moments, però no és comple-
ta. Així, en aquells treballs ja es van localitzar part de 
les canalitzacions, especialment el tram que connecta 
amb el registre de la piscina, i es feia esment d’una 
de les sitges, situada a l’est d’aquest element. Però en 
canvi no es parlava d’una segona sitja que van exca-
var parcialment, situada uns metres al nord de l’altra 

Figura 28. La construcció de la piscina i la xarxa hídrica va 
suposar la remodelació del mur de llevant del porticat del pati 
de l’àmbit 38, amb la construcció d’un registre i la canalització 
d’aigua. 

Figura 29. La canalització de la xarxa hídrica del segle ii va 
tallar elements anteriors com aquesta sitja d’època republicana. 
La coberta trobada sobre alguns trams de la canalització no és 
l’original, que estava obrada amb tegulae lligades amb morter 
als murs laterals i solament es conservava a l’àmbit 15.
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78. En el moment de tornar a excavar aquest element es va poder apreciar que mentre que la meitat oriental conservava l’estratigrafia 
original, la meitat oest era farcida amb terres col·locades a finals del segle xx.

79. Com veurem en apartats posteriors, al segle iii es va obrir una rasa de robatori que es va cobrir al s. iv, quan la vil·la es va rehabilitar.
80. El nivell de circulació d’època augustal se situava uns 0,50 m per sobre de la cota d’aparició d’aquest forat i havia desaparegut com 

a conseqüència de les reformes baiximperials. De tota manera, ni una sitja ni un dolium hi farien res en un espai ocupat pel porticat d’accés 
a l’edifici.

81. Els dos basaments són força irregulars, però això es deu al fet que ambdós es conserven solament a nivell de fonamentació.
82. El paviment superior, contràriament, obliterava part del recobriment del mur, mostrant que va ser col·locat posteriorment.

(UE 1938).78 Gran part del porticat estava farcit amb 
un conjunt de nivells de datació baiximperial que A. 
López va interpretar com un farcit modern posat per 
A. del Castillo; l’ampliació de l’excavació ha permès 
desmentir-ho, demostrant que es tracta d’un farciment 
(UE 1034, 1040) col·locat al segle iv, quan es va cobrir 
la rasa de la canalització que de nord a sud travessava 
el porticat.79 Per sota d’aquest estrat, la majoria de ni-
vells pertanyien al moment de construcció de la vil·la 
augustal (com la UE 1626, que omplia la rasa de fona-
mentació del mur M 161, que separava el porticat de 
les estances de llevant) o a l’assentament republicà (UE 
1044, 1545, 1617).

A l’extrem nord, es va identificar un forat (UE 
1602) que retallava el nivell d’obliteració de les estruc-
tures republicanes. En aparença no semblava ni una 
sitja ni l’encaix d’algun dolium,80 però la destrucció 
de part dels nivells superiors en època baiximperial no 
permet saber-ne ni les característiques ni la funció.

Pel que fa als paviments, havien desaparegut i no-
més a tocar del mur de separació entre aquest espai i els 
àmbits 34 i 35 (M 161) es conservaven els senyals d’un 
nivell de circulació (UE 1604). Es tractava de les restes 
d’un sòl de morter, molt malmès, que probablement 
no era altra cosa que la preparació de l’autèntic sòl del 
pòrtic. A. López va recuperar part d’un paviment de 
característiques similars al costat dels pilars de separa-
ció entre els àmbits 33 i 31-32, i que era la continuació 
cap a migdia del que acabem de descriure.

En els darrers moments d’utilització, el porticat 
era pavimentat amb un gran sòl d’opus signinum, que 
cobria no solament l’àmbit 33 sinó també els espais 
de llevant (àmbits 31, 32, 34 i 35), que havien estat 
unificats en un espai únic i gran.

Àmbits 31 i 32 (sectors 7, 8, 10) 
Espai porticat situat a llevant de l’àmbit 33. Es 

tracta d’un pòrtic obert cap a ponent i, probablement 
també, cap a llevant, on creiem que donaria pas a una 
gran estança avui perduda. A l’oest, el límit el marquen 
quatre basaments de pilar o, potser millor, de colum-
nes. Als extrems, aquests basaments estan concebuts 
com a sengles perllongaments de les fonamentacions 
dels murs occidentals dels àmbits 30 i 34, mentre que 
a l’espai central eren dos basaments de pedra i morter 
de forma aproximadament quadrangular.81 La concep-
ció dels elements de sosteniment dels dos extrems com 
a continuació dels murs de les cambres veïnes demos-

tra que aquesta articulació de l’espai formava part de la 
concepció original de l’edifici ja en època augustal. Tot 
aquest conjunt definia una obertura triple (de poc més 
de 3 metres de llum cada una), que posava en comuni-
cació el porticat de llevant del pati amb alguna estança 
situada a l’est del conjunt i actualment desapareguda 
pels esllavissaments del perfil de la terrassa. Amb una 
amplada conservada de 4 metres i una longitud de 12 
metres i mig, el límit meridional era l’àmbit 30, men-
tre que el de tramuntana era l’àmbit 34.

L’espai estava pavimentat amb diversos nivells de 
circulació, dos d’ells d’opus signinum, dels quals el 
superior pertany a la fase més tardana de la vida de 
l’edifici, moment en què es colgaren els àmbits 34 i 
35, convertint tot el sector en un gran espai o pas-
sadís (UE 1660 i 1791). Per sota, es conservaven les 
restes de la preparació del sòl d’època altimperial (fig. 
30), que no era altra cosa que una capa fina de mor-
ter (UE 1663). Aquest paviment es lliurava contra el 
mur nord de l’àmbit 30 (M 156), relacionat directa-
ment amb unes restes de cobriment de morter de calç 
de color vermell, que decoraven aquesta paret.82 En 
aquest sector i per sota d’un farcit d’anivellament de 
més d’un metre de potència, es conservaven diversos 
elements que pertanyien a la fase republicana de la 
vil·la.

D’aquest moment es conserven essencialment els 
nivells d’enderroc dels sostres, que marquen l’aban-
donament de l’edifici. Però el més interessant és la 

Figura 30. Dels paviments originals dels àmbits 31-33 només 
en queden alguns fragments a tocar dels basaments de columna 
que separaven ambdós espais, però permeten observar com la 
sala de llevant (àmbits 31-32) se situava a una cota lleument 
superior al porticat (àmbit 33).
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troballa, en diversos espais del sector nord-oriental, 
d’elements posteriors a aquests nivells d’abandona-
ment però anteriors a la vil·la augustal. Aquests ele-
ments i estructures corresponen a espais de treball 
relacionats precisament amb la construcció del nou 
edifici i posteriorment coberts en bastir-se l’ala nord-
est de l’edifici. Així, per sobre d’un nivell de tegula i 
imbrex (UE 1668, 1918, 1933) que formaven part de 
l’ensorrament de la coberta, es van recuperar diversos 
elements que ens apropen a la funció industrial i pro-
ductiva que va tenir aquest sector durant la construc-
ció del nou edifici. A migdia de l’àmbit es va localitzar 
una zona de combustió formada per un conjunt de 
tres petites cubetes de forma lenticular situades ra-
dialment (UE 1678) i una quarta més gran i situada 
separadament de les altres (fig. 31). Les dimensions 
d’aquestes cubetes van dels 0,30 m per 0,30 m, en el 
cas de la menor, a 0,40 m per 0,60 m, en la més gran. 
Tot i que la seva funció no queda gaire clara, el fet que 
l’interior de totes les petites cubetes aparegués amb 
senyals de rubefacció i la seva situació, per sobre dels 
nivells d’abandonament de la vil·la republicana, fan 
que calgui relacionar-les amb les tasques derivades de 
la construcció de la vil·la augustal.

D’època tardana és una sitja (UE 1795) que recolza 
parcialment contra el mur de migdia de l’àmbit 34 i 
que completa el conjunt de sitges d’època republicana 
existents en aquest sector. Aquesta sitja comparteix es-
pai amb abundants fragments de dolia esclafats in situ 
(UE 1669) i situats al seu entorn (fig. 77), cosa que de-
mostra com en un mateix espai o magatzem coexistien, 
en la fase republicana, dos sistemes d’emmagatzematge 
diferents, que devien correspondre també a productes 
diferenciats, versemblantment vi i cereals.

Al perfil oriental de l’excavació també es va posar 
al descobert, directament sobre la roca del subsòl, part 
d’una solera de tegulae (UE 1935), de dimensions i 
funcionalitat desconegudes, precisament per la seva 
localització al límit de la zona excavada.

A la cambra es van identificar, també, dos forats 
de pal, de 0,20 m de diàmetre, que cal relacionar amb 
els suports verticals de la coberta de tegulae que es va 
localitzar caiguda i cobrint aquesta zona.

Aquest espai és especialment important per inten-
tar datar els elements de la fase republicana, ja que hi 
eren abundants els nivells tant del moment de l’aban-
donament de la vil·la republicana (UE 1666, 1667, 
1668, 1669, 1670, 1918, 1933) com del període de 
creació de l’augustal (UE 1692, 1693, 1757, 1932 i el 
nivell de circulació UE 1756).

Àmbit 34 (sectors 5, 10)
Cambra situada a l’extrem nord-est de l’edifici. 

Delimitada per A. del Castillo en les seves excavaci-
ons dels anys trenta, quan va rebaixar tot el sector 
nord-oriental de la vil·la fins a localitzar un paviment 
d’opus signinum que cobria tota la zona (UE 1791). 
Aquesta habitació va ser coberta en època baiximpe-
rial precisament pel paviment acabat de referir (fig. 
32), quan tot el sector es va convertir en un espai 
únic conjuntament amb els àmbits 31-32 i 35. De 
la cambra original es conservaven els murs que la de-
limitaven (M 162 al nord, M 161 a l’oest, M 160 
al sud i M 163 a l’est), tot i que els de tramuntana 
i, sobretot, de migdia estaven coberts pel paviment. 
La cambra era simètrica per disposició i dimensions 
a l’àmbit 30, i amb aquell flanquejaria la gran sala 
que presidia el pati o àmbit 38. Al seu interior, no-
més es conservava part de la preparació de morter del 
paviment d’època altimperial (UE 1850) i el farcit 
d’anivellament augustal (UE 1794, 1851-53, 1859), 
així com alguns retalls i forats de pal corresponents 
al moment de construcció de l’edifici altimperial. 
Aquests darrers es disposaven conformant un espai 
quadrangular de dimensions una mica menors a les 
de la cambra augustal, però que poden ser un indici 
de la forma de l’espai porticat que ocuparia aquest 
lloc en època republicana.

Figura 31. Restes de gresols obrats al terra destinats a fabricar 
peces metàl·liques durant el procés de construcció de la vil·la 
augustal, localitzats a l’àmbit 31.

Figura 32. En època baiximperial, les cambres de l’extrem nord 
foren esborrades, en col·locar-se un paviment d’opus signinum 
que va cobrir tot el sector.
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83. Els fragments d’aquest paviment recuperats a les excavacions semblen assenyalar més un sòl de plaques de marbre blanc que no pas 
un opus sectile amb decoració.

Àmbit 35 (sectors 6, 10)
Situat a l’extrem nord-oriental de la finca, aquesta 

estança havia patit la mateixa evolució que l’àmbit 34, 
és a dir, creada en època augustal i obliterada en èpo-
ca baiximperial (fig. 33). Els seus límits eren els murs 
M 161 a ponent, M 162 a migdia, M 163 a llevant 
i M 377 a tramuntana. D’aquest darrer solament es 
va poder observar la banda de migdia, ja que se situ-
ava al límit de la finca. En època baiximperial devia 
anar cobert amb el mateix paviment que el dels àmbits 
31-32 i 34, però en aquest sector pràcticament no es 
conservava. La cambra només va poder ser excavada 
per sota del nivell de circulació, eliminat des d’època 
antiga. Aquí, a més, es va trobar un forat d’època mo-
derna que havia malmès part de l’angle nord-oriental 
de l’estança.

Les dimensions d’aquesta habitació són curioses. 
Sembla que es volia mantenir l’aspecte simètric amb 
la part de migdia de la façana, però en aquest sector 
no sembla existir cap passadís que equilibri estructu-
ralment l’existència de l’àmbit 27. Per aquesta raó, la 
longitud de la cambra 35 és la mateixa que la de l’àm-
bit 19, més la meitat de la de l’àmbit 27. L’estança que 
s’havia de situar al nord de la que descrivim i que que-
da fora de la finca devia compensar l’altra meitat de les 
dimensions del passadís. Cal que sigui així per poder 
mantenir la simetria del pati amb el seu eix central i 
els porticats.

Estratigràficament i per sota d’un nivell de farciment 
(UE 1874) en el qual es retallaven les rases construc-
tives dels murs perimetrals de l’àmbit, es va localitzar 
un segon nivell (UE 1881) en el qual es retallaven  
tot un seguit de forats de pal (fig. 80). No era, però, un 
estrat republicà, sinó un sòl de treball relacionat amb 
les obres de la vil·la augustal, tal com quedà clar en lo-

calitzar-se, per sota, l’autèntic nivell d’abandonament 
de l’edifici republicà, una capa cendrosa amb abundant 
presència de tegulae i fragments de dolia (UE 1885). 
Sota aquest nivell d’abandonament se’n conservava un 
de circulació d’època republicana (UE 1886), de terra 
piconada i amb abundants taques i restes de cendres, 
testimonis d’un incendi que s’ha anat descobrint de 
forma generalitzada a tots els nivells d’abandonament 
d’aquesta fase, almenys al sector nord.

La part central de l’edifici
Aquesta zona (fig. 34) era ocupada, en part, pel 

gran pati (àmbit 38) que constituïa l’element a partir 
del qual s’estructurava tot el sector central i septentri-
onal de la pars urbana de la vil·la. Aquest pati quedava 
tancat, a migdia i llevant, per tot un conjunt d’estances 
que es van veure ampliades a principis del segle ii amb 
la desaparició de part del porticat oriental del pati per 
poder-hi encabir uns banys que calgué ampliar un se-
gle més tard. A llevant del porticat es distribuïen una 
fila de cambres que van estar en algun moment de la 
seva història pavimentades amb opus tessellatum llevat 
de la de l’extrem de migdia (àmbit 14), que probable-
ment disposava d’un sòl de plaques de marbre.83

A l’est d’aquest grup d’estances devia existir un gran 
porticat que obria la vil·la cap a llevant, de cara al mar, 
i que ha desaparegut quasi del tot pels ensorraments 
del perfil oriental de la terrassa.

Les dades estratigràfiques disponibles per a aquest 
sector són escasses. Va ser excavat als anys trenta per A. 
del Castillo, que va aprofundir fins al nivell de circula-
ció de les diverses cambres i, en el cas de les del conjunt 
termal –que, segons explica, va trobar pavimentades 
amb opus signinum–, fins i tot per sota. A més, després 
dels treballs d’excavació, A. del Castillo hi va realitzar 
una important activitat de restauració destinada a la 
conservació del jaciment, que consistí sobretot en el 
realçament d’alguns dels murs dels diversos àmbits. 
Com a resultat d’aquells treballs, actualment el sector 
ofereix una imatge diferent de la que devia tenir en 
realitat, especialment pel que fa a les obertures, ja que 
les fotografies de l’època de la seva excavació mostren 
com, especialment les cambres de la façana de llevant, 
conservaven els murs només a nivell de pavimentació, 
sense que fos possible observar-hi senyals de la majoria 
de les portes originals.

Àmbit 13 (fig. 35) (sector 14)
Aquest espai constituïa, antigament, un porticat 

que presidia la gran façana central de l’edifici, forma-
da pels àmbits 14, 19, 23, 27 i 30, i que l’obria cap a 
llevant sobre la pars rustica de la vil·la i, sobretot, cap 
al paisatge de l’entorn de la vil·la, en especial la badia. 

Figura 33. Vista de les restes dels àmbits 34 i 35 des del nord. 
En època baiximperial, aquestes estances foren completament 
esborrades i a les excavacions solament es van poder recuperar 
nivells de fonamentacions. No en coneixem funció ni sòls.
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84. Per a la descripció dels diversos mosaics, vegeu el capítol corresponent.

Ens són desconegudes les dimensions exactes ja que, 
actualment, és un espai de perfil irregular, molt afectat 
per l’ensorrament de la plataforma artificial que cons-
tituïa el límit est d’aquest edifici. Aquest sector pre-
senta com a element remarcable les restes d’un sòl de 
mosaic, situat al davant del vestíbul o àmbit 27. No en 
coneixem les mides originals, tot i que tradicionalment 
s’ha considerat que devia ser una petita catifa que em-

marcaria només aquest accés al vestíbul.84 Semblaria 
raonable pensar que el mosaic ocupava exclusivament 
la part situada davant del vestíbul o àmbit 27, si bé cal 
deixar oberta la porta a altres possibilitats.

En aquest aspecte, cal assenyalar que a migdia 
d’aquest porticat, davant dels àmbits 14 i 19, es con-
servava part d’un altre paviment, d’opus signinum (UE 
1694) molt malmès i que no mostrava cap relació es-

Figura 34. Planta general del sector central de la vil·la amb la numeració d’àmbits i estructures.



54

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

85. Aquest tram de mur resulta identificable per la diferent orientació de les pedres, ja que l’estructura que ens ocupa se situava perpen-
dicular a la fonamentació del mur augustal de l’àmbit 14.

86. La restauració dels mosaics va ser, de fet, l’actuació que va motivar la intervenció d’A. del Castillo a la vil·la.

tructural amb l’opus tessellatum, ja que es conservava 
de forma irregular. L’anàlisi dels fragments ceràmics 
emprats per obrar-lo farien factible datar-ne la col-
locació en època augustal o pocs anys després, mentre 
que el mosaic, que només pot ser datat estilísticament, 
formaria part d’una reforma posterior.

També davant de l’àmbit 23 es van recuperar les 
restes d’un mur de pedra i morter (M 362), molt mal-
mès i conservat en un tram d’escassament un metre de 
longitud en direcció nord-sud. En desconeixem la fun-
ció, atès que tampoc presentava una fonamentació im-
portant. No sembla formar part del límit oriental del 
porticat, ja que la part conservada del paviment d’opus 
signinum s’estén més enllà en direcció est i, si hagués 
ocupat tot l’àmbit 13, aparentment el cobriria. Tot i 
que resulta impossible, ara per ara, interpretar conve-
nientment aquesta estructura, podríem pensar en di-
verses opcions: que el porticat o àmbit 13 no presentés 
la mateixa amplada al llarg de tot el seu recorregut, i 
que fos més estret a la part central, davant dels àmbits 
23 i 27, on hauria de localitzar-se l’escala o rampa de 
comunicació amb la pars rustica; tampoc es pot descar-
tar, atès el poc tram conservat i la seva aparent feblesa, 
que formés part del suport d’algun element decoratiu 
col·locat en aquesta façana, avui desaparegut.

L’excavació de la resta del sector només va propor-
cionar restes d’època republicana entre les quals caldria 
remarcar el negatiu d’un mur est-oest, del qual només 
en quedava la rasa de fonamentació i algunes pedres 
que havien quedat integrades en els fonaments del 
mur oriental de l’àmbit 14 (M 131)85 (fig. 73).

Entre aquests estrats, cal remarcar les UE 1703 i 
1707, que formarien part dels nivells dipositats en el 
moment d’abandonament de l’edifici republicà, amb 
presència de fragments de cobriment blanc de paret 

i de tegula. Cal remarcar el fet que en un espai de di-
mensions tan considerables com el que ens ocupa no 
hi hagi traces d’estructures o compartimentacions 
d’època republicana més enllà del mur suara descrit, 
i potser caldria pensar en l’existència d’un porticat 
ocupant aquest espai ja des d’època republicana, situat 
davant de l’edifici principal de l’establiment.

Àmbit 30
Situat immediatament a migdia del petit porticat 

(àmbit 31) i a l’extrem septentrional del conjunt d’es-
tances que ens ocupa en aquest apartat. De forma quasi 
quadrangular, amb 3 m per 3,80 m de costat, aquesta 
cambra, excavada per A. del Castillo, presentava un pa-
viment d’opus tessellatum, en blanc i negre amb una 
decoració de quadres alternants (fig. 36). El mur M 
156 tancava la cambra pel nord. Aquest parament con-
servava encara, a la banda externa (la de tramuntana), 
restes de cobriment de paret de color vermell que la 
decorava. Cap a ponent, estava delimitada pel mur M 
196, que a nivell de fonamentació es perllongava 0,50 
m en direcció nord per constituir el basament de la 
columnata que tancava, per l’oest, els àmbits 31-32. Al 
sud, se situava la porta d’accés a la cambra i el mur M 
154, mentre que per llevant estava delimitada pel mur 
M 155. L’estança va ser restaurada durant els treballs del 
mateix A. del Castillo,86 que va elevar lleugerament els 
murs i va deixar una porta a la banda sud-oest. Aquesta 
porta és de les poques obertures restaurades per Casti-
llo de la qual tenim dades objectives per establir la seva 
existència en època antiga, ja que el paviment de mo-
saic emmarca aquest espai i potser el llindar estava pa-
vimentat amb una catifa de tessel·les blanques seguint 
part de la decoració de la cambra. Val a dir que en les 
fotografies de l’època es pot comprovar com, en el mo-

Figura 35. Vista general de l’àmbit 13 des de tramuntana. El 
paviment, d’opus signinum, es conservava de forma molt desigual, 
i majoritàriament hi aflorava el rudus de la preparació.

Figura 36. Vista general de l’àmbit 30. Aquest espai conserva un 
sòl de mosaic en bon estat i va ser l’únic espai de la vil·la on els 
treballs arqueològics no van aprofundir per sota del paviment. 
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ment de les excavacions d’A. del Castillo, els murs, no 
només d’aquesta cambra sinó pràcticament els de tota 
aquesta façana de llevant, es conservaven només fins a 
l’altura dels paviments i no eren visibles les obertures. 
Cal destacar aquest fet, perquè la restauració que A. 
del Castillo va haver de dur a terme a tot aquest sector 
va dibuixar i fer ressaltar tot un seguit d’obertures a 
les diverses estances, algunes de les quals no existiren 
mai, ja que en les fotografies antigues no s’aprecien i, a 
més, en molts casos, no responen a la lògica estructural 
i funcional de l’edifici. Però en aquesta ocasió, sí que 
sembla que la porta existí.

El mosaic conservat en aquesta estança sembla es-
tilísticament el més antic de la vil·la i continuà servint 
fins al final de l’existència de l’edifici. De fet, s’hi apre-
ciaven tot un seguit de reparacions puntuals d’època, 
tot emprant tessel·les lleugerament més grans i irre-
gulars que les originals.87 L’existència in situ del pavi-
ment, conservat en la totalitat de l’estança, ha impedit 
l’excavació de l’interior de la cambra.

Àmbit 27 (sectors 11, 12)
D’escassament 2 m per 4 m (1,90 m per 4,30 m), 

aquest espai se situa a migdia de l’àmbit 30 i en èpo-
ca tardana complia la funció de vestíbul. Obert cap a 
llevant, a l’extrem de ponent es conserven uns blocs 
de sorrenca que actuaven com a llindar d’una porta de  
construcció tardana, que el comunicaria amb l’àmbit 
28. Inicialment, aquest espai era obert pels dos ex-
trems, i en el moment de col·locar-se la porta els blocs 
del llindar es van disposar directament sobre el sòl, 
pràcticament sense fonamentació.

A migdia (separat pel mur M 146), s’obria l’àmbit 
23, amb una porta a l’angle sud-oest de l’estança, fruit 
de les restauracions dels anys trenta, tot i que segura-
ment ja existia en època antiga.

El més significatiu d’aquesta estança era el sòl de 
mosaic (opus tessellatum), amb la imatge d’una figura fe-
menina i una inscripció on s’esmentava el topònim de 
l’indret, Turissa, i dels propietaris de la vil·la, Vitalis, quan 
fou obrat (fig. 180-183). Actualment, es troba al Museu 
Municipal de Tossa de Mar, i és l’únic dels mosaics lo-
calitzats a la vil·la que no es conserva in situ. Aquestes 
circumstàncies van fer possible l’excavació d’aquesta es-
tança, que es trobava pavimentada amb un sòl de ciment 
obrat en el moment d’extracció del mosaic.

La recerca va posar de manifest que la seva estructu-
ra actual respon a una reforma tardana de l’edifici. Ori-
ginalment, aquest espai era més un passadís, fauces, que 
no un vestíbul, que comunicava el porticat i el pati (àm-
bit 38) amb el sector oriental de la vil·la (àmbit 13).

L’excavació va permetre determinar que no sola-
ment el límit occidental havia estat modificat en època 
baiximperial sinó també el de migdia. Per sota del mur 

actualment visible (M 146), n’existia un altre lleugera-
ment més cap al nord (M 193) que el superior només 
emprava parcialment com a fonamentació (fig. 37). 
D’aquest segon mur només se’n conservava la fona-
mentació, construïda a sacco en el farcit d’anivellament. 
Es perllongava cap a l’oest i va ser destruït en obrar-se 
la piscina del frigidarium (àmbit 28). Però tampoc era 
aquesta la paret més antiga, ja que se sobreposava parci-
alment al damunt d’una estructura d’època republica-
na que presentava una orientació lleument desplaçada 
cap al nord-oest respecte a les estructures de la vil·la 
augustal (M 194). Obrada amb pedres de mida mitjana 
i gran, lligades amb fang, era bastida directament sobre 
la roca i no arribava fins al límit oriental de la cambra 
sinó que finalitzava a l’altura d’un retall obert de nord a 
sud al subsòl geològic (UE 1234) i que seria el negatiu 
del mur que havia de tancar, per aquesta banda, un 
espai d’època republicana. Estratigràficament, l’excava-
ció dels nivells superiors no va aportar materials que 
permetessin datar el mosaic més enllà de criteris estilís-
tics, i la informació més important recollida té a veure 
amb la fase republicana de la vil·la. Per sota del nivell 

87. L’any 2000, aquest mosaic va ser objecte d’una restauració in situ per part de tècnics del Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Figura 37. Vestigis del nivell d’enderroc del sostre de l’edifici 
republicà, dins l’àmbit 27. 
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de mitjan segle xx que feia de solera del paviment de 
ciment, es localitzà una capa amb abundant presència 
de fragments de cobriment de mur però sense mate-
rials ceràmics. Aquest nivell cobria les restes del pavi-
ment original de l’estança i corresponia a les tasques de 
preparació de l’espai per col·locar el paviment musiu. 
D’aquest primer paviment (UE 1174) només se’n con-
servava una rebava de morter al llarg de tot el mur de 
tramuntana i la seva capa de preparació, que reposava 
damunt d’un nivell de farciment posat per tal d’elevar 
el nivell de circulació (UE 1176). Per sota d’aquest es 
va recuperar un important estrat d’enderroc (UE 1201, 
1210, 1211, 1217) amb abundant presència de frag-
ments de tegulae i restes de cendres, que cobria el mur i 
la rasa pertanyents a la vil·la republicana (fig. 37).

Àmbit 23 (sector 13)
Cambra pràcticament quadrangular de quasi 4 m 

de costat situada a la façana de llevant de l’edifici, amb 
l’estança 27 al nord i la 19 al sud. Els murs que limiten 
la cambra (M 146 al nord, M 143 a l’oest, M 144 al 
sud i M 145 a l’est) van ser restaurats i sobrealçats du-
rant els treballs realitzats als anys trenta del segle xx, i 
es van situar sengles portes a tramuntana i migdia, així 
com, també, a ponent. De 4 m per 3,80 m, aquesta es-
tança conserva restes d’un sòl de mosaic, essencialment 
a la meitat del costat occidental. Construït amb tessel-
les irregulars, blanques, negres i vermelles, alternava 
la decoració geomètrica de les sanefes exteriors amb 
elements figurats, tradicionalment interpretats com a 
angelots, que emmarcarien un quadre central actual-
ment perdut (fig. 178 i 179). La resta de la cambra es 
troba actualment pavimentada amb un terra de ciment 
modern, fruit de les restauracions encaminades a pre-
servar la part conservada del mosaic.

A la tardor del 2002 es va realitzar un sondeig a la 
part de la cambra pavimentada amb sòl de ciment per 
tal d’intentar datar-la i estudiar-ne les fases anteriors. 
Quant a la configuració final de l’estança, aquest son-
deig va aportar dades més que notables. Per sota del 
paviment de ciment es va posar al descobert un rudus 
de pedres petites i cantelludes (UE 1824). No corres-
ponia a la preparació del sòl de mosaic que actualment 
es conserva sinó a un paviment anterior, ja que es ficava 
per sota del mur de tramuntana de la cambra. Efectiva-
ment, aquest mur pertany a la darrera fase d’existència 
de la vil·la i respon a un lleuger encongiment de l’àm-
bit 23 per ampliar l’àmbit 27, convertit en vestíbul. 
Aquest nou mur empra parcialment el parament antic 

com a fonamentació. Sembla que A. del Castillo pràc-
ticament no va trobar cap traça d’aquest mur tardà, ar-
rasat a nivell de terra i que es va guiar, en la restauració, 
pels límits dels mosaics dels àmbits 27 i 23.88

Per sota del rudus es va localitzar el farcit d’anivella-
ment d’època augustal (UE 1826-1827), així com restes 
d’època republicana. Cal remarcar la troballa d’un mur 
nord-sud de pedra lligada amb fang, d’excel·lent factura 
(M 376), ja que si bé les pedres eren de perfils irregu-
lars, se’ls havia donat exteriorment una forma acurada 
(fig. 38). Continuava cap al nord dins l’àmbit 27, on, 
no obstant, no va ser localitzat, ja que fou desmuntat en 
època antiga i només en restava la rasa de fonamentació 
(UE 1234). A l’entorn del mur es van recuperar diver-
sos nivells d’època republicana. Així, a llevant del mur, 
es conservava part d’un nivell de circulació de terra pi-
conada (UE 1831) i amb restes de cendres, tot i que 
les limitacions del sondeig no van permetre verificar si 
es tractava d’un nivell general de cendres a tot el sector 
o d’una simple llar.89 Pel seu damunt es va recuperar 
una important bossada de calç i recobriment de paret 
(UE 1827) corresponent a l’arrebossat d’aquest para-
ment i una bossada de tegulae (UE 1829) i tovots (UE 
1830) que formaven part del nivell general d’enderroc 
de l’edifici. Un altre nivell d’enderroc, format essencial-
ment per fragments de tegulae, es va recuperar també a 
la banda occidental de la paret (UE 1833).90

Àmbit 19
Situat a migdia de l’anterior, també va ser explorat 

per A. del Castillo. De forma quadrangular, és lleuge-
rament més gran que l’àmbit 23 (4,6 m per 3,8 m) i 
conserva, també, les restes del seu paviment de mosaic, 

88. De fet, el mur que ens ocupa sembla quasi totalment fruit de la restauració, ja que la seva solera és de ciment modern. Però també és 
cert que el límit del mosaic de Vitalis i la decoració del mosaic de l’àmbit 23 indiquen que en aquest espai havia d’existir un parament que 
en les fotografies dels anys trenta es pot apreciar que es conservava completament arrasat a nivell de terra.

89. La presència de cendres a molts altres indrets i nivells de la fase republicana fan pensar en un incendi més o menys generalitzat de 
l’edifici.

90. L’escàs espai existent en aquesta zona del sondeig no va fer possible aprofundir fins al nivell de circulació.

Figura 38. Sondeig realitzat a l’àmbit 23, amb les restes de la 
façana de l’edifici republicà (M 376).
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91. Els pocs fragments recuperats no permeten aclarir si aquest era el paviment de tota l’estança, si es tractava de la preparació d’un pavi-
ment més luxós, potser d’opus sectile o de lloses de marbre, o si, cosa més improbable, provenien d’un altre sector de la casa.

92. Aquestes plaques de marbre serien extretes en època tardana i, com els altres elements marmoris de la vil·la, traslladats a la zona del 
pati nord per convertir-los en calç.

policrom i amb decoració geomètrica (fig. 177). Es 
conserva sobretot a la banda occidental de l’estança; la  
resta es va pavimentar en el moment de realitzar-ne 
la primera restauració amb un sòl de ciment. Com en 
totes les cambres d’aquesta façana oriental de l’edifici, 
els murs es van restaurar i sobrealçar durant els treballs 
dels anys trenta (M 144 al nord, M 143 a l’oest, M 
130 al sud i M 145 a l’est).

Durant la campanya de tardor de l’any 2002 es va 
realitzar un petit sondeig a l’angle nord-est de l’àmbit 
que va posar al descobert les restes d’un antic hipo-
caust (UE 1781 a 1789), del qual se’n conservaven, 
en bon estat, la majoria de pilae (fig. 39), així com 
una gran quantitat de fragments de tubuli parietals, de 
forma tubular i secció circular. L’excavació de l’àmbit 
14, situat a migdia, va permetre apreciar que en el mur 
de migdia de la cambra que estem descrivint s’obria un 
arc de comunicació a l’altura de l’hipocaust que posava 
en relació ambdós espais (fig. 147).

L’hipocaust estava format per un conjunt de pilae 
quadrangulars que eren dobles a la zona de contacte 
amb els murs perimetrals de la cambra i separades 
entre elles uns 40 cm de mitjana. Les pilae del costat 
de tramuntana descansaven damunt d’un basament de 
pedra adossat a la fonamentació del mur perimetral  
de la cambra. En altres zones es devien assentar al da-
munt d’un paviment de morter del qual en quedava 
encara una part a la banda septentrional de l’estança 
(UE 1779). En el farcit d’obliteració d’aquest espai 
(UE 1777) hi eren abundants els fragments de tubuli 
parietals, així com fragments d’estuc que mostren que 
en el moment d’obliteració es va canviar també la de-
coració mural de la cambra.

Per sota d’aquest hipocaust es devien conservar ni-
vells d’època republicana, ja que es recuperà part del 
nivell d’enderroc de tegulae (UE 1780) que ja havíem 
apreciat també a les estances 23 i 27, però malaurada-
ment la manca d’espai del sondeig, i la presència de les 
pilae, que es van deixar in situ, impedí aprofundir fins 
a la roca. 

Àmbits 14 i 10
Aquesta cambra se situa a l’extrem de migdia de la 

façana oriental de l’edifici. Si bé per llevant manté la 
línia de façana de les cambres que la precedien, aquesta 
estança resulta més ampla per la banda de ponent; i 
mesura 4,5 m per 4,7 m. En aquest cas, el paviment 
conservat és d’opus signinum, tot i que resulta clar que 
pertany a una reforma tardana de l’habitació. Al costat 
oriental es conserva el llindar d’una gran porta obrat 
amb blocs de sorrenca. La cambra està delimitada pels 

murs M 130 al nord, M 127 a ponent, M 124, M 126 
i M 339 a migdia i M 131 a l’est.

Inicialment, l’estança tenia una mena d’absis de 
forma rectangular a l’extrem de migdia (àmbit 10), 
pavimentat amb el mateix opus signinum i que, en una 
fase tardana, es va separar de la cambra principal per 
un mur que l’esborrà.

L’excavació de l’àmbit 14 va posar al descobert les 
restes d’un hipocaust (fig. 40), anterior al paviment de 
la cambra. De fet, el paviment original, un opus signi-
num de gran qualitat, va aparèixer esmicolat dins el 
farciment de l’estança91 (UE 1542 i 1559), però tam-
bé es van recuperar fragments d’aplacat de marbre i 
cobriment de paret. Els primers es concentraven cap a 
migdia de l’estança, mentre que els d’arrebossat es lo-
calitzaven a la banda septentrional. Atenent al fet que a 
migdia de l’estança existia un petit espai quadrangular 
(àmbit 10) que, com veurem, configurava un nimfeu 
decoratiu que anava aplacat amb marbre, aquesta dis-
paritat de materials ens pot estar indicant una diversa 
decoració parietal, amb plaques de marbre a l’entorn 
de la font i de recobriment pintat a la resta de la cam-
bra. De fet, podria ser fins i tot que aquest aplacat de 
marbre fos extensiu al paviment de l’estança i que els 
fragments de signinum recuperats, que es concentraven 
a les zones perimetrals, marquessin en certa mesura la 
decoració del paviment. Aquesta pavimentació aniria 
lligada a la funció de l’estança com a triclini hivernal i 
potser el paviment de signinum es concentrava als es-
pais on s’havien de disposar els lecti, mentre que l’espai 
central podria estar pavimentat amb un sòl de plaques 
de marbre.92

Figura 39. Sondeig realitzat a l’àmbit 19 on destaquen les pilae 
de l’hipocaust d’època augustal.
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L’hipocaust estava construït amb pilae de rajol qua-
drangulars separades uns 30 cm entre elles i que anirien 
cobertes amb bipedals com a preparació de la pavimen-
tació de l’estança. Les pilae eren disposades damunt 
d’un sòl de morter que era anterior a la construcció de 
l’hipocaust (UE 1568). Es va poder confirmar a l’ex-
trem sud-est de la cambra, on aquest paviment es va 
trobar retallat i, en canvi, un dels pilars de l’hipocaust 
es va col·locar al damunt de la terra que farcia el retall, 
que no hauria existit si fossin dos elements coetanis. El 
paviment forma part d’una primera estructuració de la 
cambra, conjuntament amb dos murets de rajol (UE 
1576 i 1577) adossats a la paret nord de l’estança que 
flanquejaven una obertura (que es va trobar condem-
nada) i que constituïen el praefurnium de l’hipocaust 
de l’àmbit 19. També eren d’aquest mateix moment 
els dos basaments quadrangulars de pedra i morter tro-
bats als extrems sud-occidental i nord-oriental i que 
definien una forma diferent per a l’estructura original 
de la cambra, ja que el mur M 127 era un afegit poste-
rior. Originalment, l’estança devia presentar una gran 
obertura al costat de ponent i una petita esglaonada,93 
ja que el seu nivell de circulació era més baix que el 
de les cambres de l’entorn. En aquest context, els dos 
basaments constituïen els laterals de la porta i els bran-
cals de l’escala, avui perduda. Quan la cambra es va 
reconvertir de zona de servei (com a praefurnium i, 
probablement també, com a cuina) a triclini hivernal, 
amb la col·locació d’un hipocaust, el costat oest es va 
tancar amb un nou mur (M 127), en el qual s’obria la 

nova boca del forn que el comunicava amb l’àmbit 15 
i que es va localitzar paredada.

A migdia també s’havia modificat el mur de tanca-
ment. Resseguia inicialment tota la façana del sector. 
En un moment determinat, amb les reformes sump-
tuàries que van convertir el sector en triclini, s’hi va 
afegir l’àmbit 10, que inicialment es va concebre com 
una font integrada dins un nínxol de forma quadran-
gular, pavimentada amb opus signinum, recoberta amb 
plaques de marbre i oberta cap a l’àmbit 14. Aquesta 
font disposava d’un desguàs al costat est, del qual en-
cara es conservava en el moment de les excavacions 
una part de la canonada de bronze que desguassava 
a la canonada general que de nord a sud travessava 
tota la pars urbana de la vil·la. En època baiximperi-
al es van tornar a pavimentar ambdues estances amb 
un únic sòl d’opus signinum, més barroer, i posterior-
ment l’àmbit 10 es va tancar amb un mur per la banda 
nord que el va separar definitivament de l’àmbit 14  
(M 124).94

Aprofitant l’existència d’un sector on el paviment 
original de l’estança estava trencat, es va aprofundir 
per sota i es va recuperar un nivell d’època augustal, 
com ja succeïa a les cambres de l’entorn (UE 1706, 
1708, 1709).

Àmbit 15
Situada a ponent de l’àmbit 14, aquesta cambra té 

una estreta relació amb l’anterior. Amb 4 metres per 3 
metres de superfície, el nivell de circulació se situava a 

93. Aquesta podia ser de fusta, però, fos del material que fos, va haver de ser desmuntada en construir-se l’hipocaust, ja que el nou prae-
furnium se situava en aquest costat de l’estança.

94. El basament d’aquest mur era de rajol, mentre que la part superior conservada era de pedra i morter. No es pot descartar que part 
de l’alçat del mur fos obra de les restauracions d’A. del Castillo. El mur es disposà damunt del sòl d’opus signinum que en època baiximperial 
pavimentava ambdós espais.

Figura 40. Vista de l’àmbit 
14 des del nord, al final de 
l’excavació, on s’aprecien no 
solament les bases de les pilae 
de l’hipocaust, sinó els grans 
basaments (ban da dreta de 
la imatge) que constituïen el 
límit original de l’estança.
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una cota molt més baixa que el de les habitacions que 
l’envolten. Aquesta característica era el resultat de la 
funció de l’estança, que actuava com a praefurnium de 
les termes (situades al nord) i de la cambra 14. Efec-
tivament, aquesta estança presentava les restes de dos 
forns, un orientat al nord i l’altre a llevant, que van 
arribar a funcionar conjuntament. 

El mur nord (M 129) era construït amb rajols i 
presentava una obertura semicircular al davant de la 
base del forn que, en una fase tardana, va ser con-
demnada amb pedres i morter. Els murs occidental  
(M 127), de migdia (M 126) i oriental (M 128) són 
de pedra lligada amb morter. En el mur oriental, cons-
truït obliterant l’antiga comunicació amb l’àmbit 14, 
es conserva l’empremta de l’obertura situada al davant 
del segon dels forns, de secció quadrangular i que 
també va ser paredat quan va canviar la funció de la 
cambra 14.

Els dos forns, dels quals només es conserva el ba-
sament construït directament damunt de la roca, eren 
fets amb teules lligades amb morter (fig. 161). Només 
en quedaven el basament i part de la primera filada de 
les parets.

El centre de la cambra era travessat per una cana-
lització nord-sud que no és més que el perllongament, 
cap a migdia, del gran desguàs de la piscina que es lo-
calitzà ja a l’àmbit 33. Era coberta amb tegulae lligades 
amb morter als murs laterals (fig. 41). En el moment 
de construir-se les cambres 20 i 24, que van consti-
tuir una ampliació del conjunt termal, es va obliterar 
aquest tram del col·lector, substituint-lo per un altre, 
que procedia de l’àmbit 16, s’unia a l’antiga canalitza-
ció al centre de la cambra que descrivim i continuava, 
després, en direcció a migdia. Aquesta segona cana-
lització travessava de nord a sud l’àmbit 16, un espai 
de servei que se situava entre les termes i la cisterna 
que les alimentava, i entrava a l’àmbit 15 travessant per 
sota el llindar d’accés a l’estança.

Aquesta estança ja havia estat excavada per A. del 
Castillo, que, tanmateix, no va apreciar l’existència  
del forn que alimentava l’àmbit 14 o almenys no hi 
va fer cap referència en els seus escrits, al contrari que 
López i el seu equip (López et al  2001, 31).

Àmbit 20
Situada al nord de la cambra anterior, aquesta es-

tança complia la funció de caldarium del conjunt ter-
mal. Aprofitant com a límit oriental un mur de pedra 
ja existent (M 143), els altres tres eren definits per 
murs de rajol (M 140 al nord, M 167 a l’oest i M 129 
al sud). Al forat o arc de comunicació condemnat del 
costat de migdia, cal afegir-ne un altre que va aparèixer 
al costat de tramuntana, enterament construït de rajol 
i cobert per un arc de mig punt.

A la banda occidental els murs presenten un eixam-
plament que emmarca aquest sector de l’estança.

El nivell de circulació actualment observable, de 
morter, se situa a la mateixa cota que el de l’àmbit 15 i 
correspon a la part inferior de l’hipocaust de la cambra. 
En el moment en què va excavar-hi A. del Castillo, 
l’estança era pavimentada amb un sòl d’opus signinum 
a una cota d’aproximadament un metre per damunt 
del nivell actual, que ell va desmuntar per completar 
els treballs. Dins del farciment inferior va recuperar-
hi abundants fragments d’un paviment de mosaic que 
devia haver constituït el sòl de la cambra en l’època 
que va formar part de les termes i alguns dels pilars de 
l’hipocaust que es trobaven in situ, tal com s’aprecia 
en algunes fotografies de l’època; actualment han des- 
aparegut.

L’engruiximent dels murs de la banda occidental 
emmarcava l’espai que anteriorment ocuparia la banye-
ra del caldarium. Al nord-est es conserva l’empremta 
de la petita porta (un metre de llum) que comunicaria 
aquesta estança amb el tepidarium o àmbit 24 situat al 
nord. En canvi, la porta situada a llevant és fruit de les 
restauracions dels anys trenta i no hi ha cap prova de 
la seva existència, almenys mentre l’estança va formar 
part del conjunt termal.

Figura 41. La canalització d’aigua travessava originalment, de 
nord a sud, el porticat oriental i va haver de ser modificada amb 
l’ampliació de les termes. Vista de l’àmbit 15 amb la derivació 
de la canalització.
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Àmbit 24
Tepidarium del conjunt termal. Situada al nord de 

l’àmbit 20 i a migdia de l’àmbit 25, l’estança és més 
petita que les cambres que l’envolten (2 metres per 3 
metres), i constitueix un element de transició entre el 
sector fred i el calent del balneum. Com succeeix en 
totes les habitacions del conjunt termal, que va exca-
var A. del Castillo als anys trenta, es conserva com a 
paviment el sòl de morter de la base de l’hipocaust, tot 
i que la cambra anava pavimentada amb un signinum i 
que el farcit va oferir materials similars als de la cambra 
20. Mentre que la petita porta que la comunicava amb 
l’àmbit 20 se situava a la banda de llevant, la que la 
comunicava amb la cambra nord es trobava a l’occi-
dental. Aquesta distribució de les portes en ziga-zaga 
és característica dels conjunts termals per evitar una 
pèrdua de l’escalfor interna. Tot i que actualment no es 
conserva, en les excavacions d’A. del Castillo, atenent 
a les fotografies de l’època, el llindar de la porta nord 
encara preservava les restes de la catifa de mosaic que 
el pavimentava. Era d’una decoració geomètrica molt 
similar o idèntica a la del paviment de l’àmbit 19.

Els murs sud (M 140) i occidental (M 141) són de 
rajol, l’oriental (M 143) de pedra i el de tramuntana 
(M 142) de pedra alternant filades de rajols, consti-
tuint un autèntic opus vittatum mixtum. Tant el mur 
oriental com el septentrional pertanyen a fases ante-
riors de l’edifici, aprofitats en el moment d’ampliació 
de les termes, com veurem en el capítol corresponent a 
l’evolució de l’edifici (infra).

A la part inferior del mur nord es troba un esvoranc 
irregular, que funcionava com a arc de comunicació 
entre els hipocausts d’aquesta estança i la 25. El fet que 
aquest sigui més mal obrat, de fet és una simple perfo-
ració del mur, és perquè el mur en el qual es practica 
pertany a una fase anterior, aprofitat, i perquè es tracta 
d’un afegit relacionat amb l’ampliació dels banys de la 
vil·la, com veurem a l’apartat corresponent.

Àmbit 25
Aquesta cambra de 2 metres per quasi 4 metres 

presenta una certa complexitat, ja que va existir en di-
verses fases de la vida de l’edifici i va complir diferents 
funcions. Els murs que l’envolten són de pedra i mor-
ter (dos d’ells alternant també filades de rajols),95 fet 
que ja el diferencia clarament dels àmbits de les termes 
situades a migdia (que són de rajol). En el moment  
de l’excavació, el paviment era constituït per un sòl de 
signinum, però tant al farcit com a les parets laterals es 
conservaven les restes d’un paviment de mosaic que 
ocupava la meitat oriental de l’estança, mentre que el 
costat occidental era ocupat per un paviment de grans 
tessel·les de terrissa. Aquesta diferenciació està provo-
cada per la funció que inicialment va tenir la cambra 

com a caldarium d’un primer conjunt termal que no-
més comprenia aquesta estança i l’àmbit 28. D’aquest 
primer moment també és l’arc de comunicació obert 
a la part baixa de la paret occidental relacionat amb el 
praefurnium situat a l’àmbit 36.

Amb l’ampliació de les termes i la construcció dels 
àmbits 15, 20 i 24, aquesta habitació va passar a fun-
cionar com a apodyterium, amb tot un seguit de trans-
formacions internes.

A l’angle sud-est de l’estança es conserva, encastat a 
l’interior del mur, part d’un tubuli de secció quadran-
gular que servia per ventilar l’hipocaust, escalfant de 
passada part de les parets laterals.

També en el moment de la seva excavació es va po-
der apreciar com la cambra estava dotada com les ante-
riors d’un hipocaust del qual es conservaven la majoria 
de les pilae, que es van «perdre» als anys centrals del
s. xx (fig. 42).

Àmbit 28
Inicialment, aquesta estança quadrangular, de 3 

metres de costat, era una gran banyera (fig. 43 i 158) 
que constituïa el frigidarium de les primeres termes. 
Amb un arrebossat d’opus signinum que recobreix tant 
el fons com els laterals de la cambra, aquest alveus pre-
sentava dos graons interiors a la banda de llevant i un 
a la de migdia. A la part central del costat sud, a nivell 
del sòl, s’hi trobava el desguàs. Una porta situada al 
costat sud-est la posava en relació amb l’àmbit 25.

Si atenem a la descripció que en fa A. del Casti-
llo en el moment de l’excavació, la piscina es va tro-
bar obliterada per un paviment d’opus signinum molt 
gruixut, del qual encara es conserven restes a l’angle 
nord-est de l’estança. Però hi ha dades discordants 
sobre aquesta qüestió. Per una banda, al mateix jaci-

95. Els murs M 142 al sud i M 139 a l’oest.

Figura 42. Foto de l’àmbit 25 en acabar d’excavar-lo als anys 
trenta del segle xx, quan encara conservava les pilae de l’hi-
pocaust. Sobre el mur, un fragment del mosaic que pavimentava 
la cambra (foto: MAC-Girona).



61

DeScRIPcIó ARqUItectònIcA I eStRAtIgRàfIcA De LA vIL·LA DeLS AMetLLeRS

ment es pot apreciar com damunt d’aquest paviment,  
de gruix considerable, per donar seguretat a l’obertu-
ra de l’antiga estructura s’hi va disposar un paviment 
d’opus tessellatum del qual encara es conserven traces a 
la banda de llevant. A més, Solé de Morell descriu com 
la cambra estava pavimentada amb restes de mosaic en 
el moment de la seva descoberta per Melé amb anterio-
ritat als treballs de Castillo. Aquesta dada és important 
sobretot de cara a definir la funcionalitat de la cambra 
en època baiximperial, com veurem a la descripció de 
les fases edilícies.

Com veurem al capítol destinat a descriure l’evo-
lució estructural de l’edifici (infra), en el moment 
d’ampliació de les termes aquesta cambra va canviar 
de funció. La piscina es va eliminar, coberta amb un 
sòlid paviment amb mosaic, i es va convertir en frigi-
darium associat a la construcció d’una nova banyera a 
ponent (àmbit 29).

Durant les fases més tardanes de vida de l’edifici es 
va obrir una porta a la banda de llevant, de la qual en-
cara es conserven els blocs de sorrenca que en confor-
maven el llindar i que la connectaven amb el vestíbul 
(àmbit 27). Aquesta dada, unida a la persistència del 
mosaic en època baiximperial, podria definir l’ús de 
la cambra com una sala de recepció lligada al vestíbul 
amb el mosaic de Vitalis. Hi tornarem.

Àmbit 29
Petita banyera (fig. 159) que es va construir ados-

sada a l’àmbit 28 pel costat occidental, en el moment 
d’ampliació del conjunt termal. D’1,20 m per 2 m, 
aquesta banyera presenta la part baixa construïda 
amb murs de pedra, mentre que la part alta, on es 
van construir nínxols decoratius a tramuntana, mig-
dia i ponent, es va bastir amb rajols. La banda oriental 
quedava oberta i comunicava amb l’àmbit 28. Tot i 
que actualment aquesta estructura apareix revestida 
amb un opus signinum de superfície rugosa, el mateix 
A. del Castillo esmenta que en el moment de la seva 
descoberta eren visibles, encara, alguns petits frag-

ments del mosaic que recobria la piscina i els nínxols 
ornamentals (Castillo 1939, 256). Per altra banda, tot 
i que actualment el fons de la petita banyera està co-
bert amb un opus signinum amb una depressió central 
per recollir les brutícies, però sense desguàs, aquesta 
aparença és fruit d’una reforma, ja que inicialment sí 
que en tenia. Es conserva el forat obert al costat de 
ponent del mur occidental (M 149). Exteriorment, 
dins l’àmbit 38, es va identificar la rasa constructi-
va d’aquesta piscina. Era farcida amb dos nivells 
clarament diferenciats. El superior (UE 1105), amb 
materials del segle iv, caldria relacionar-lo amb l’obli-
teració del desguàs i el canvi de revestiment interior, 
dins un procés de recuperació i reforma del sistema de 
desguassos de tota la vil·la. L’inferior (UE 1107), que 
podria estar més directament relacionat amb la cons-
trucció d’aquesta estructura, s’ha de situar a principis 
del segle iii.

Àmbit 36
Aquest espai no és, en realitat, un àmbit pròpia- 

ment dit, ja que forma part integral del gran pati o 
àmbit 38. Durant les excavacions es va individualit-
zar, ja que en aquest sector, situat a la banda sud-
est del pati, es va construir el praefurnium del primer 
conjunt termal (fig. 91 i 92). Se’n conserva un basa-
ment quadrangular de rajol, amb una boca en forma 
d’arc i una superfície superior plana, on s’encaixava 
la caldera. Aquest espai no conserva actualment cap 
límit que el separi del pati, tot i situar-se a una cota 
més baixa que el seu nivell de circulació. Probable-
ment aquesta separació s’establia amb un envà cons-
truït en un material perible (fusta?, tanca vegetal?), 
que no s’ha conservat.

Àmbit 21
Cisterna situada a ponent del conjunt termal i que 

l’alimentava d’aigua (fig. 44). Amb les parets de pe-
dra, algunes de les quals són murs aprofitats d’espais 
anteriors (com el porticat meridional del pati), la part 

Figura 43. Banyera del frigidarium (àmbit 28) de la primera 
fase dels banys de la vil·la.

Figura 44. Estat de la cisterna (àmbit 21) dels banys abans de 
l’inici de les excavacions de l’any 2000.
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conservada correspon al basament del dipòsit. A la 
part superior se situava el cobriment de signinum que 
constituïa el fons de la cisterna. El fet de construir la 
cisterna elevada respecte als banys respon a una lògica 
funcional. El fons del dipòsit se situava a una alçada 
lleument superior al nivell de fons de les banyeres de 
les termes que havia d’alimentar a través de canonades 
de bronze o plom, de tal manera que es facilitava la 
circulació de l’aigua per la mateixa gravetat. Aquesta 
estructura mesura 2,5 m per 5 m.

Alguns dels murs perimetrals, especialment el de 
ponent (M 172), van ser restaurats durant els treballs 
dels anys trenta. El mur de migdia (M 171) aprofita 
un mur anterior que encara conserva a la cara septen-
trional les restes de cobriment pintat de paret de color 
vermell que el recobria abans de quedar integrat en 
el basament del dipòsit (fig. 99). Una cosa semblant 
succeeix amb el mur de tramuntana (M 173), que pre-
senta restes de cobriment de paret de calç a ambdues 
cares i que formava part inicialment del tancament del 
porticat de migdia del pati (àmbit 22). En aquest sec-
tor, a més, per sota del mur del dipòsit se’n conserva 
un altre de pedra lligada amb fang, que formava part 
de la vil·la d’època baixrepublicana (M 175).

L’interior del basament de la cisterna presentava un 
farcit (UE 1839) a l’interior del qual es va recuperar 
una peça de marbre de forma tubular, amb decoració 
helicoïdal i un forat que la travessa d’extrem a extrem. 
Dues peces idèntiques es van trobar davant de la font 
de la piscina, dins l’àmbit 38. Com veurem a l’apartat 
corresponent (infra), aquestes peces correspondrien se-
gurament al basament de les tres fonts decoratives que 
ornamentaven el pati de migdia de la vil·la, la més sep-
tentrional de les quals va ser, precisament, esborrada 
en el moment de construcció de la cisterna.

Àmbit 16
Espai irregular situat entre el bloc de les termes 

i el dipòsit (àmbit 21). Aquest espai actuava com a 
passadís de servei per treballar a la part posterior del 
conjunt termal i havia estat excavat durant les campa-
nyes dirigides per A. del Castillo. L’espai s’eixampla 
a l’extrem de migdia, on es configura com una cam-
bra rectangular que donava accés al praefurnium de 
les termes (àmbit 15). A la banda de llevant, s’obre 
la porta que comunicava ambdós ambients, mentre 
que una altra s’obria a l’extrem sud-oest per connectar 
aquest espai amb l’àmbit 17.

Aquest sector semblava emprar com a nivell de cir-
culació un sòl de terra piconada, situat molt poc per 
damunt de la roca del subsòl. En aquesta roca es con-
serva una canalització que travessava aquest espai de 
nord a sud, i que entrava, després, a l’àmbit 15, on 

s’unia al col·lector general de la vil·la, i que configura 
un tram nou dins del circuit general de l’edifici cons-
truït en el moment d’ampliació del conjunt termal.

A l’extrem nord es conserven també les restes dels 
murs que configuraven l’antic porticat, anterior a la 
construcció de les termes (M 360), i part d’un mur 
est-oest de l’edifici republicà (M 361) que constituïa el 
perllongament, cap a llevant, del localitzat a l’àmbit 21 
(M 175) i que, en aquest espai, encara es conservava 
en més mal estat, afectat a més per la construcció de la 
canalització, que el va seccionar en dos.

Àmbit 22
Ambulacre meridional del gran pati nord (àmbit 38) 

(fig. 83 i 98). Amb una longitud conservada de 9 me-
tres, la seva amplada és de 3 metres i mig, exactament 
la mateixa que la de l’ambulacre occidental (àmbit 33). 
El límit de ponent era el gran mur perimetral (M 136) 
que separa la vil·la del turó. Cap a migdia se situen 
dues cambres, de les quals, aparentment,96 només la 
més occidental tenia comunicació amb aquest passa-
dís, a través d’una porta situada a l’angle sud-oest.

El límit septentrional era format per un petit mu-
ret, de molt poca amplada, i construït amb materials 
poc robustos (fragment de pedra i tegula), arrebossat 
per les dues cares. Aquest muret, que es va localitzar 
també a l’interior de la cisterna (àmbit 21) (fig. 99), 
no tenia consistència per sostenir grans pesos i només 
devia funcionar com una barana que separava el pati 
de l’ambulacre. No era, però, el mur que tancava ori-
ginalment el porticat. Al voltant d’aquest existia una 
rasa, excavada a la roca, que emmarcaria el mur que 
originalment ocuparia aquest espai i del qual solament 
se’n conservava un tram a tocar de la cisterna (M 178). 
Aquest mur presentava unes característiques similars 
a les del que separava el porticat oriental del mateix 
pati (M 159, 188). La seva rasa de fonamentació no 
arribava fins al mur occidental de la vil·la, fet que po-
dria indicar que en aquell angle existia un accés que 
comunicaria el porticat i el pati.

Les excavacions i restauracions realitzades per A. 
del Castillo van afectar intensament aquesta cambra. 
Així, per conservar les restes de cobriment de paret que 
quedaven als extrems occidentals tant del mur meri-
dional com del septentrional, va sobrealçar-los i hi va 
construir una mena de petit cobert, integrat amb el 
mur, per protegir-los de la intempèrie (fig. 45). Actu-
alment han desaparegut pràcticament del tot –tant per 
l’acció de la meteorologia com per l’actuació dels brè-
tols que hi van realitzar pintades– i les dues barraques 
n’emmascaren l’aspecte original.

No hi ha cap notícia d’aquell arqueòleg referent a 
l’existència de paviment en aquesta cambra i, actual-

96. La segona cambra, àmbit 17, és fruit d’una reforma de l’edifici, de manera que en el moment inicial aquest espai era un passadís que 
comunicava el porticat amb la zona de migdia de la vil·la.
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ment, l’únic sòl visible és la mateixa roca allisada i po-
lida, i algunes restes disperses de morter de calç. A la 
roca s’aprecien, a l’extrem occidental, tres encaixos de 
forma rectangular.97 Probablement aquestes emprem-
tes pertanyen a la primera vil·la existent en aquest turó, 
anterior a l’estructuració del sector i a la construcció 
del pati i els ambulacres.

La relació d’aquest porticat amb el del costat ori-
ental no es conserva actualment, tallat tant per la 
construcció de les termes com per la del dipòsit que hi 
anava associat. De tota manera, els límits del passadís 
van ser parcialment aprofitats com a part del basament 
del dipòsit.

Àmbit 18
Cambra que ocupa l’angle sud-occidental del pati 

nord de l’edifici (fig. 85). Aprofita com a mur de po-
nent el límit oest de la vil·la (M 136), i el que separa 
la zona central de la vil·la del bloc de migdia, al sud 
(M 336 i 373), mentre que els límits nord (M 135 i 
374) i oest (M 134) foren concebuts com una estruc-
tura unitària. Comunicada a través d’una porta amb 
el porticat, aquesta estança, de 4,5 m per 7 m, va ser 
excavada per A. del Castillo. La neteja de l’àmbit va 
posar al descobert les rases de fonamentació dels murs, 
retallant la roca i que no havien estat excavades, tot 
i que malauradament no van proporcionar materials 
que permetessin datar amb precisió l’estructura. La 
funcionalitat de la cambra no resulta gens clara, tot 
i que la seva situació fa pensar en una de les estances 
privades del propietari.

A llevant se situa una segona porta que comunica-
va amb l’àmbit 17, que, originàriament, era un espai 
obert o un passadís.

Àmbit 17
Situada a llevant de l’àmbit 18, aquesta cambra és 

fruit d’una reforma de l’edifici que va suposar la cons-
trucció dels murs septentrional (M 170) i de llevant 
(M 132 i 133). Desconeixem gran part de la configu-
ració de tot aquest espai al llarg de les primeres fases 
d’existència de la vil·la, ja que va ser completament 
refet amb la construcció i ampliació de les termes. A 
migdia, existia una porta que el posaria en contacte 
amb el bloc de migdia de la vil·la, i que posteriorment 
va ser paredada, possiblement en el mateix moment en 
què es van construir els murs M 170 i M 132-133 que  
defineixen aquest àmbit. De tota manera, val a dir que 
el mur sud segurament en substituïa en part un d’ante-
rior, ja que el brancal de migdia de la porta (M 132) es 
va bastir conjuntament amb el llarg mur que separava 
el bloc central de la vil·la del sector de migdia (M 126). 
Per tant, pensem que originalment la zona sud del por-
ticat s’estructuraria en dues grans cambres (l’àmbit 18 
i la configuració original de l’àmbit 16) i un passadís 
central (àmbit 17) que comunicaria el porticat, i per 
tant el jardí nord (àmbit 38), amb la zona de migdia de 
la vil·la. L’ampliació del conjunt termal i la reforma del 
sector de llevant devia comportar, de retruc, l’elimina-
ció del porticat i la reforma d’aquesta connexió.

Bloc sud
A migdia de les estances que acabem de descriure 

se’n situa tot un altre conjunt disposat dins un gran 
espai de forma rectangular, orientat d’est a oest, de més 
de 19 m per 27 m. El terç occidental d’aquest sector 
quedava clarament separat de la resta per un gran mur 
nord-sud, amb una porta central (fig. 46).

Altrament, cal destacar que la majoria de les estan-
ces excavades –per no dir totes– pertanyen a una fase 
tardana de l’existència de l’edifici, ja que en època alt- 
imperial aquest espai era ocupat per un altre gran pati 
enjardinat (àmbits 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 40, 41, 42, 43 
i 44), amb un pòrtic a la banda de llevant (àmbit 45), 
i lliure de construccions.

Les excavacions dels anys trenta havien posat al 
descobert gran part de les restes de la meitat orien-
tal del sector i, a més, s’havia practicat una llarga rasa 
tot resseguint el mur de migdia de l’àrea (M 109), en 
la qual ja s’havien localitzat els arrencaments d’alguns 
dels murs nord-sud que el compartimentaven.

Àmbit 12 (sector 15) 
De 3 m per 5 m, aquesta estança es localitza a l’angle 

nord-oest de la zona excavada d’aquest bloc (fig. 111). 
Aprofitant com a parets occidental i de tramuntana els 
grans murs perimetrals de l’edifici (M 318 i 126, res-
pectivament), els de llevant (M 125) i migdia (M 320), 
són de construcció molt tardana, i de factura molt bar-

97. Els tres encaixos presenten unes dimensions similars de 0,90 m per 0,70 m i estan separats entre si uns 0,60/0,70 m.

Figura 45. Restes de l’estucat del porticat de migdia (àmbit 22) 
del pati nord. Després dels treballs dels anys trenta del segle 
passat, s’hi va construir un sostre per protegir-los que emmasca-
ra parcialment l’aspecte original d’aquest sector de l’edifici.
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roera, bastits a base de pedres lligades amb fang. Aques-
ta cambra ja havia estat parcialment descoberta durant 
les excavacions dels anys trenta. Actualment, el mur de 
llevant apareix lligat amb morter, però això és fruit de la  
restauració realitzada per A. del Castillo, ja que el mur 
sud, descobert durant les darreres campanyes, esta-
va lligat amb fang i era solidari estructuralment amb 
l’anterior. Construïda al damunt dels nivells tardans de 
la vil·la, és una cambra que formava part del procés 
d’aprofitament dels espais, posterior a l’abandonament 
de la vil·la o quan aquesta era abandonada.

Àmbit 11 (sector 15)
Immediatament a l’est de l’àmbit 12 trobem aques-

ta petita estança, de poc més de 2 metres de costat, de 
construcció també tardana (fig. 47 i 111). Es troba de-
limitada per ponent, migdia i, parcialment, per llevant 

per tres murs de molt escassa entitat i en molt mal estat 
de conservació (M 125, 123 i 168), mentre que per la 
banda nord es va bastir recolzada contra el mur M 126. 
Un cop més aquest espai ja havia estat parcialment ex-
cavat als anys trenta, quan es va identificar una estruc-
tura en forma de caixa, obrada amb tegulae encastades 
a terra i que va ser interpretada com un fogó. En ser 
tornada a excavar, l’any 2001 (UE 1408), es va poder 
apreciar que era construïda amb dues files de tegulae dis-
posades planeres amb les rebaves a la part inferior i em-
marcada per tot un seguit de teules de característiques 
similars, disposades verticalment i amb les vores cap a 
l’exterior. Aquestes teules anaven quasi completament  
encastades al subsòl, ja que no disposaven de cap ma-
terial que les mantingués unides. Val a dir que cap de 
les tegulae presentava indicis d’haver patit els efectes del 
foc, i el mateix va passar a les tres estructures semblants 

Figura 46. Planta general del sector meridional de la vil·la amb la numeració d’àmbits i estructures.
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localitzades a les cambres de l’entorn,98 raó per la qual 
caldrà plantejar una interpretació diferent per a aquesta 
mena d’estructures de la proposada per A. del Castillo. 
Per sota d’aquesta estructura es va recuperar un estrat 
(UE 1416) amb materials que dataven al segle iv el 
moment de construcció de la cubeta.

Per l’interior d’aquesta estança, i soterrada a més 
d’un metre de profunditat, continua la canalització d’ai-
gua de la vil·la, que travessa tot aquest bloc de nord a 
sud. Al costat de migdia d’aquesta estança es troba una 
estructura de planta quadrangular i que aprofundeix 
fins a la canalització. Per la part inferior d’aquest regis-
tre (UE 1422), que presenta un forat central de planta 
quadrada, hi travessa el desguàs ja esmentat, però a la 
part superior hi desguassa una segona canal que, proce-
dent del nord-est, passa per sota de l’àmbit 10 (fig. 172). 
Aquesta mena d’estructura no és única dins aquest sec-
tor (se’n van trobar dues més a l’interior dels àmbits 6 i 
40) i, com veurem, conformen part dels basaments d’un 
conjunt de tres petites fonts que ornamentaven el jardí.

Aquest registre, el més ben conservat dels tres re-
cuperats, va quedar parcialment esborrat per la cons-
trucció del mur de migdia de la cambra que estem 
descrivint, però sembla que des del moment de cons-
trucció de l’àmbit 10 (situat immediatament a migdia) 
i de la connexió del nou tram de desguàs associat hau-
ria deixat de funcionar com a font.

Àmbit 40 (sectors 16-18)
No es tracta tant d’una cambra com d’un espai ir-

regular que trobem entre el llarg mur que divideix el 
bloc sud d’est a oest, amb l’àmbit 7 a llevant i els àm-
bits 10, 11 i 12 a tramuntana. Aquest espai es troba 
travessat de nord a sud pel desguàs general de la vil·la 
(fig. 48). A l’extrem de migdia es conserven les restes 

d’un altre basament quadrangular associat al desguàs 
(UE 1447). Aquest registre es trobà parcialment des-
truït i afectat pel mur de migdia (M 316) de l’estança, 
de construcció baiximperial.

També a aquesta banda de migdia es conserven les 
restes d’una segona caixa de teules excavada al subsòl 
(UE 1400) (fig. 130), amb la part superior situada al ni-
vell del sòl de la cambra. El paviment d’aquest espai, com 
de fet tots els identificats fins avui en el bloc sud, llevat 
del de l’àmbit 7, era de terra piconada. A l’extrem sep-
tentrional de la cambra es conservaven les restes de dues  
petites estances sobreposades, fruit de l’aprofitament de 
l’espai en època tardoantiga (àmbits 11 i 12), tot utilit-
zant el mur nord-sud que separa aquest sector del bloc 
sud-oest i que es conservava amb una bona alçada.

No van ser aquestes les úniques estances o barra-
ques que es van construir en aquest espai en època tar-
doantiga i medieval, ja que al costat occidental se’n 
va bastir una altra amb parets de pedres lligades amb 
morter (àmbit 52).

98. Això era així no solament en el cas de les dues estructures d’aquesta mena que ja havia excavat Castillo (la que ens ocupa i la de 
l’àmbit 9), sinó també en aquelles que van ser descobertes en les excavacions dels anys 2000-2002 i que tampoc presentaven restes de cendres 
a l’interior.

Figura 47. Vista general de l’àmbit 11 on s’aprecia la connexió 
del nimfeu de l’àmbit 10 amb el registre de la font del pati de 
migjorn i una de les cubetes de tegulae baiximperials.

Figura 48. Vista de la canalització que travessa de nord a sud la 
vil·la en el sector de l’antic pati sud (àmbit 40). 



66

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

La majoria de nivells estratigràfics corresponen 
als moments d’abandonament de la vil·la (UE 1364, 
1368, 1371, 1523, 1536 i 1537) o a la fase baiximperi-
al, moment en què aquest sector va patir la majoria de 
les transformacions (UE 1372, 1539). En època altim-
perial, gran part de l’espai del bloc sud era ocupat per 
un jardí que, si bé devia patir reformes més puntuals, 
especialment al segle ii si fem cas de tot un seguit de 
nivells que pertanyien a aquest moment cronològic i 
que no apareixien relacionats amb cap estructura, no 
va ser modificat en els seus trets essencials fins al segle 
iv. El problema és que tota la zona que resseguia la ca-
nalització era afectada per una rasa curulla de materials 
del segle iv (UE 1390, 1401, 1404, 1413, 1418) que 
va malmetre l’estratigrafia anterior. Aquesta situació 
se’ns feia avinent, també, en altres sectors resseguits 
per aquesta canalització, com el porticat del pati nord 
(àmbit 33) o el tram a migdia del que descrivim (àmbit 
6), i mostrava que aquesta canalització es trobava ober-
ta en aquells moments. Probablement després d’un 
procés de saqueig desenvolupat entre finals del segle 
iii i principis del iv que devia comportar l’extracció de 
la canonada de bronze o plom que actuava fins llavors 
com a canalització. Això explica també que durant 
l’excavació no s’hagi recuperat cap dels elements que 
conformaven el sistema necessari per distribuir l’aigua 
o elevar-la cap als brolladors de les fonts.

La realització d’aquesta gran rasa i les diverses refor-
mes baiximperials provoquen que siguin molt escassos 
els nivells d’època altimperial conservats en aquesta 
zona (UE 1589, 1590).

Àmbit 52 (sector 18) 
Estructura de forma quadrangular bastida a l’angle 

sud-oest de l’àmbit 40. Aquesta construcció, una bar-
raca d’una sola cambra, va ser bastida quan la vil·la ja 
feia temps que era abandonada, i cronològicament és 
posterior als àmbits 11 i 12 que configuren un primer 
aprofitament de l’espai (fig. 113).

Aquesta construcció incorporà com a paret de mig-
dia el llarg mur que separava els àmbits 6 i 40 (M 316), 
mentre que els altres tres eren de nova construcció (M 
334 a llevant, M 333 al nord i M 336 a ponent), bas-
tits tot aprofitant pedres i materials provinents de l’es-
poliació de l’antiga vil·la. Resulta curiós que a ponent 
es bastís un nou mur a molt escassa distància d’un dels 
paraments més ben conservats de l’edifici (M 318), 
cosa que demostra que en aquells moments ja es tro-
bava ensorrat fins a l’altura actual, mentre que el de 
migdia devia mantenir una alçada superior i va poder 
ser aprofitat. Els estrats que conformen els nivells d’ús 
de l’estructura (UE 1518) se situen en plena època me-
dieval (la presència de ceràmiques en verd i manganès 

i de les primeres decoracions en blau català portarien 
aquesta cronologia al segle xiv), i amb una duració 
d’ús no gaire perllongada, ja que el nivell que oblite-
ra el sector (UE 1516) situaria a l’entorn del segle xv 
aquest abandonament.

Àmbits 8 i 9
Espais de forma irregular localitzats al nord de 

l’àmbit 7 i al sud de l’àmbit 13 que originalment for-
maven part del mateix jardí que l’àmbit 40. Excavats 
parcialment durant els anys trenta, van ser netejats i 
tornats a excavar als anys 2000-2002. A la banda nord, 
es van recuperar les restes d’una altra de les caixes de 
teules descobertes per A. del Castillo (UE 1532), i un 
petit mur nord-sud (M 118) que es dataria en els mo-
ments finals d’existència de la vil·la o quan aquesta ja 
es trobava abandonada.

També a l’interior d’aquest espai es conserven les 
restes d’un graó est-oest (M 119) construït amb rajols 
lligats amb morter, adossat al límit septentrional, on 
es conserven les restes d’una porta (inclòs un bloc de 
sorrenca amb polleguera) que separaria aquest sector 
del porticat de l’àmbit 13.

Àmbit 7 (sector 19)
Estança de 4 m per 6,7 m situada a la banda ori-

ental del conjunt. De construcció tardana, ja havia es-
tat pràcticament excavada durant els treballs dels anys 
trenta. A la meitat oriental de la cambra es conserven 
les restes d’un paviment d’opus signinum99 que es troba 
en mal estat, molt afectat per les arrels d’uns arbres 
propers. Però la part conservada, amb una superfície 
força rugosa, sembla indicar que originalment portava 
un cobriment superior, avui perdut.

El terç occidental de l’estança (fig. 49), on no es 
conservava cap senyal de paviment, estava emmar-
cat per sengles pilastres situades a migdia (M 303) i 

99. Probablement aquest paviment ocupava la totalitat de l’àmbit, ja que en els murs de la banda occidental s’hi apreciava encara part 
de l’empremta.

Figura 49. Vista del sector occidental de l’àmbit 7, sector que no 
estava pavimentat amb opus signinum com la resta de l’estança. 
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tramuntana (M 110). La porta d’accés a la cambra, 
de quasi 2 m de llum, se situava a llevant. El mur de 
ponent de l’estança (M 114) i el de migdia (M 113) 
es van bastir al damunt d’una fonamentació amb una 
banqueta més ampla que els paraments; tanmateix, el 
mur de tramuntana (M 115) no presentava una ban-
queta que diferenciés la fonamentació del mur vist. 
A més, es perllongava cap a ponent, més enllà de la 
cambra. Per la banda exterior d’aquest mur, existien 
tres petits forats semicirculars oberts a terra, de funció 
poc clara i que podrien ser basaments d’algun element 
adossat exteriorment a la cambra.

La presència del paviment de signinum del costat 
oriental va fer que els treballs arqueològics es concen-
tressin a l’extrem contrari, on el sòl era completament 
absent, sense que aportés cap element interessant si 
exceptuem l’aparició de tot un seguit de nivells que es 
datarien en època republicana (UE 1181, 1194, 1195, 
1196 i 1215) i que, tot i no estar associats a cap estruc-
tura, parlen de l’extensió, cap aquest sector, de la pri-
mera vil·la. En aquest espai també es va identificar un 
retall circular (UE 1189), emmarcat per tot un seguit 
de còdols i farcit amb pedres i fragments de tegula (UE 
1186), de datació i funcionalitat poc clares.

Àmbits 41, 42, 43 i 44 (sector 20)
Aquests quatre espais ocupen el terç sud-occidental 

del jardí de migdia i semblen conformar una sola es-
tructura (fig. 50). Limitats pel sud (M 109) pel mur de 
tanca de tot aquest sector, els altres murs que confor-
men aquests espais pertanyen a la reforma baiximpe-
rial. L’únic nivell de circulació apreciable era de terra 
piconada. Mentre que els murs perimetrals són sòlids i 
de factura molt similar a la de la resta d’estructures de 
la vil·la, els murs que separen els diversos espais són de 
mala factura i pràcticament no tenen fonamentació. 
L’espai 41 és un àmbit de 8 m per 3 m, separat de les 
altres cambres situades a llevant per una estructura (M 
322) de la qual només es conserva la filada inferior i, 
a la part central, ni tan sols això, ja que solament era 
identificable la taca de morter de la solera. No queda 
clar, per tant, si aquest mur presentava alçat o era so-
lament un graó que separava dos espais. El fet que els 
murs de l’entorn presentin una alçada molt superior 
ens fa inclinar més aviat per la segona de les opcions, ja 
que tampoc en els paraments de tramuntana i migdia, 
contra els quals recolzava, hi havia empremtes de cap 
parament.

A llevant d’aquest graó trobem un altre espai de 3 
m d’amplada (àmbit 43), amb dues petites comparti-
mentacions a migdia i tramuntana (àmbits 42 i 44). El 
límit de llevant és, ara, constituït per una fonamenta-

ció correguda (M 359), recolzada contra els fonaments 
dels murs de tramuntana i migdia. Al seu damunt es 
van construir dos murs (M 315 al nord i M 313 al sud) 
de pedres escairades i fragments de rajol i lligats amb 
morter, deixant una àmplia obertura central de 4,5 m 
de llum. Contràriament, els murs que tancaven d’est a 
oest els àmbits 42 (M 313) i 44 (M 315) no presenta-
ven cap mena de fonamentació, però en canvi es van 
construir unitàriament amb els de la banda est. Aquest 
fet ens porta a pensar que el projecte inicial no preveia 
la construcció d’aquests elements sinó la d’un mur cor-
regut, amb una porta central, i que algun succés o una 
reforma posterior ho va modificar. La utilitat d’aquests 
dos espais no és gaire clara, però les seves dimensions i 
situació fan pensar en dues caixes d’escala, tot i que a les 
excavacions no es va recuperar cap resta de la possible 
graonada. Sigui com sigui i com analitzarem a l’apartat 
corresponent, aquests espais semblen estar íntimament 
relacionats amb un altre de situat a llevant (àmbit 6), i 
cal posar-los en relació amb l’ús industrial de tot aquest 
sector en època baiximperial. A més, l’estratigrafia de 
tota aquesta zona corresponia essencialment a aquesta 
fase tardana d’ocupació (UE 1387, 1388) o ja a l’aban-
donament de la vil·la (UE 1398).

Àmbit 6 (sectors 20-22)
Gran espai de 8 m per 10 m que ocupa el costat 

sud-oriental del sector i que ja havia estat excavat, en 
gran part, per A. del Castillo, que no hi assenyala en els  
seus escrits cap troballa rellevant. Travessat de nord-
oest a sud-est pel gran desguàs de la vil·la,100 a migdia 
es conserven les restes de la darrera de les bases de font 
recuperades al sector (UE 1499) (fig. 90), molt prope-
ra al mur de migdia.101

A la banda oriental es conservaven, també, les res-
tes d’una altra de les estructures de teules (UE 1473) 

100. Com en la resta del recorregut, aquest desguàs estava afectat per una gran rasa del segle iv (UE 1443, 1451, 1485) que malmetia 
molta de l’estratigrafia de l’entorn.

101. Els nivells d’obliteració de l’estructura (UE 1452 i 1496) datarien aquest abandonament amb anterioritat al segle iv.

Figura 50. Vista general de les estructures baiximperials que 
van ocupar l’antic jardí de migdia de la vil·la (àmbits 41-44).
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(fig. 131) que ja havíem observat als àmbits 40 i 11.102 
En aquest cas, però, tot i conservar-se en molt mal es-
tat, es podia apreciar com l’estructura era més gran que 
en els dos casos anteriors, ja que la part recuperada 
mesurava 2,5 m per 1 m i estava incompleta pel cos-
tat de ponent. La base era obrada amb una doble fila  
de tegulae posades planeres i amb la rebava a la part de 
baix, i de les parets laterals només se’n conservaven al-
guns fragments de tegulae disposats verticalment i amb 
la rebava cap a l’exterior.

Però la característica principal d’aquest espai era la 
gran quantitat de retalls i forats que s’hi van practicar 
al llarg del baix imperi. La manca dels nivells superi-
ors, excavats per A. del Castillo, no permet establir a 
quin nivell s’originaven, i la majoria no tenen cap ele-
ment a l’interior que permeti aclarir la raó per la qual 
van ser realitzats, si exceptuem la gran rasa practicada 
al centre de la cambra per descobrir la canalització, tal 
com succeïa a les altres zones on existia.

A llevant de la caixa de teules, entre aquesta i la 
porta oriental d’accés a l’àmbit es conservaven les res-
tes d’un paviment de morter (UE 1488), molt prim i 
feble.103 Era anterior a la construcció de l’estructura 
de teules, que el va malmetre, i no sabem si cobria la 
totalitat de l’estança, ja que no es conservava a la resta 
de l’espai.104

Bloc sud-oest
Aquest gran espai es troba a ponent dels àmbits 

suara descrits i separat d’aquests per un potent mur 
nord-sud que crea un espai completament diferent 
(fig. 51). Aquesta compartimentació correspon també 
a una reestructuració baiximperial, ja que inicialment 
el gran pati ocupava la part oriental d’aquest sector i 
la part edificada es limitava a la façana occidental. Tot 
i que aquest espai va ser excavat durant les campanyes 
dels anys 2000-2002, el coneixement que en tenim és 
molt incomplet, ja que gran part no es va poder explo-
rar. Gairebé dues terceres parts es trobaven ocupades 
per les restes d’un potent mur de pedra i morter (UE 
1687) que havia constituït el límit occidental d’aques-
ta zona de la vil·la (M 345). Aquest es va ensorrar de 
forma accidental i es conservava molt sencer (fig. 52, 
104 i 110). Per aquesta raó, només es va desmuntar 
parcialment realitzant un sondeig a l’extrem nord, 
deixant la resta del mur in situ. Per tant, l’excavació 
d’aquest espai es va limitar als costats nord i oriental. 
Abans d’aquestes intervencions, els treballs en aquest 
sector havien estat molt puntuals. Així, A. del Castillo 

va fer una llarga rasa tot resseguint el mur de migdia 
(M 109), i A. López va realitzar un sondeig a l’extrem 
nord, on ja va identificar part del gran mur ensorrat.

Aquest espai quedava separat de la resta del sec-
tor de migdia per un mur de pedra i morter que, de 
nord a sud, creava dues zones clarament diferenciades. 
Aquesta paret constava de dues parts ben diferents. El 
basament era un mur corregut que recolzava contra 
els límits d’aquest sector de migdia (M 109 al sud i 
M 126 al nord). Arribava fins a l’altura del teòric ni-
vell de circulació. Per damunt es van bastir dos nous 
paraments a un i altre costat de l’espai central que es 
va deixar com a porta (fig. 105). Aquesta va ser poste-
riorment condemnada de forma barroera, amb pedres, 
després de l’abandonament del sector. El parament de 
migdia (M 317) recolzava contra el mur meridional 
de la vil·la (M 109), i en arribar a la porta girava cap 
a llevant, sent solidari amb el llarg parament (M 316) 
que tancava per tramuntana els àmbits 6, 41, 42, 43, 
44 i 45, fins al punt que aquest mur semblava bastit 
més en funció de tancar aquest sector est que no pas la 
zona occidental.

El de l’altra banda de la porta (M 318) no recolza 
sinó que cobreix el mur de la banda nord (M 356). 
Malauradament, el punt de connexió entre ambdues 
parets està molt destruït i resulta impossible verificar 
si aquest mateix mur girava cap a l’oest o cap a l’est, 
com feia el del costat de migdia. En aquest punt, cal 
tenir present que el tram del mur M 356 que anava des 
d’aquí fins a l’extrem occidental va ser ampliat amb un 
segon parament de pedra i morter, mentre que no hi 
ha senyals d’aquesta acció a la banda de llevant, que 
segurament presentaria un alçat de tàpia. És probable 
que la paret que tancava per ponent el sector fos cons-
truïda en el mateix moment que el realçament en pe-
dra del tram occidental del mur nord.105 Al costat de 
ponent i recolzats contra aquest mur es van construir 
quatre basaments quadrangulars de pedra i morter. La 
part conservada correspon a la fonamentació, i la seva 
funció era la de sostenir uns pilars probablement desti-
nats a suportar l’embigat del sostre que havia de cobrir 
aquest gran espai de 18,5 m de llarg i 10 m d’amplada. 
A la banda contrària devien existir uns basaments simi-
lars, un dels quals es conservava a l’interior de l’àmbit 
50 (M 375). Aquest es troba alineat respecte al de l’ex-
trem nord del costat oriental (M 351), i, per tant, en 
aquell sector es devia reproduir el mateix ritme, amb 
quatre pilars. No sabem si estava previst algun sistema 
de suport al centre de l’espai.

102. Aquesta estructura era coberta pel nivell UE 1444, amb una datació del segle v, mentre que per sota es trobava la UE 1460, nivell 
amb materials similars als localitzats sota el paviment UE 1488, de principis del segle ii.

103. Per sota d’aquest paviment es va localitzar un nivell (UE 1434) amb materials del segle iii, moment en què sembla que el jardí va 
perdre la seva funció original.

104. Tampoc es conservava la seva connexió amb el mur de llevant del sector (M 323), ja que les arrels dels arbres que es trobaven en tot 
aquest espai havien malmès l’estratigrafia en aquest punt.

105. Aquest substituiria un parament anterior de tàpia que es devia trobar malmès o era considerat poc sòlid per a la nova obra.
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Figura 51. Planta general del sector sud-oest de la vil·la amb la numeració d’àmbits i estructures.
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A l’interior d’aquest sector, del qual solament es va 
poder excavar la zona oriental i el costat nord, hi havia 
dues estances (àmbits 49 i 50), la primera de les quals es 
trobava completament arrasada, mentre que la segona, 
com veurem, havia estat despullada de tots els elements 
aprofitables, i part dels seus murs perimetrals (est i sud), 
afaitats fins a l’altura que hauria d’haver ocupat el nivell 
de circulació d’una nova obra mai acabada.

Per damunt del mur ensorrat, es van construir dues 
cambres (àmbits 46 i 47), la primera de les quals (fig. 
110) es va bastir en un moment en què el mur encara 
era visible en superfície, ja que el va fer servir parcial-
ment com a paviment, mentre que l’altra (fig. 114), 
bastida contra l’angle sud-oest del sector tot aprofitant 
que en aquest sector els murs es conservaven en una 
notable alçada, és d’època medieval. 

Estratigràficament, el sector presentava una certa 
complexitat, amb abundants nivells de farciment i ra-
ses, fruit dels canvis patits, de les tasques d’espoliació 
realitzades en alguns espais, de les obres mai acabades 
de construcció d’una gran nau (amb la col·locació dels 
pilars i l’elevació del nivell de circulació) i del procés 
d’abandonament del sector després de l’ensorrament 
del mur occidental (UE 1642, 1651, 1683, 1710, 
1711, 1712, 1714, 1718 i 1720).

Àmbit 47 (sector 23)
Cambra d’època moderna situada a l’angle sud-

oest de la vil·la (fig. 114). N’aprofitava els murs sud 
i oest (M 109 i 345), mentre que els altres dos eren 
construïts amb pedres i materials d’aprofitament lli-
gats amb fang (M 342 a l’est i 343 al nord). Aquesta 
cambra era una barraca d’horta d’època medieval, i el 
més remarcable va ser la troballa, enterrades sota el ni-
vell de circulació de terra piconada, de les restes d’un 
gos (UE 1648). Aquesta cambra, com les localitzades 

al pati nord (àmbit 38), formen part de l’urbanisme 
del sector en època medieval i moderna i semblen con-
formar tot un seguit de barraques relacionades amb el 
conreu més que no pas autèntics habitatges.

Àmbit 48
Cambra allargassada que ocupa el centre del bloc 

sud-oest (fig. 110). Construïda quan el gran mur peri-
metral ensorrat ja estava en part cobert pel sediment, 
n’aprofitava l’extrem de tramuntana com a paviment. 
La part septentrional d’aquesta petita edificació ja ha-
via estat identificada per A. López en el sondeig que va 
realitzar a l’extrem septentrional d’aquest sector, quan 
ja va considerar que es tractava d’una construcció tar-
dana, obrada després de l’abandonament de la vil·la. 
Efectivament, la cambra s’ha de situar cronològicament 
en un primer aprofitament de l’espai després de la fi de 
la vil·la. Els seus murs eren bastits amb pedres irregu-
lars procedents dels paraments de l’edifici abandonat 
(de fet, algunes presentaven restes de l’antic morter 
adherit), lligades amb fang. L’estructura conformava 
un llarg rectangle orientat de nord a sud. Mentre que 
a la zona septentrional, on les restes del mur ensorrat 
afloraven a una cota més elevada, aquest era emprat 
com a nivell de circulació, a la banda de migdia es va 
construir un sòl de terra piconada (UE 1688).

En el moment de l’excavació els murs només con-
servaven una filada d’alçada. Al damunt de les restes 
del mur de migdia (M 347) es van localitzar les des-
pulles d’un esquelet humà en molt mal estat de con-
servació; l’enterrament se situava orientat d’est a oest. 
Enterrat en uns nivells de datació medieval, no va ser 
possible distingir-hi cap fossa ni estava associat a cap 
mena de materials que permetin una aproximació 
cronològica, que, en tot cas, ha de ser posterior no 
solament a l’abandonament de la vil·la sinó també a 

Figura 52. El sector sud-oc-
cidental de la vil·la era ocu-
pat quasi del tot per les restes 
d’un potent mur que formava 
el límit occidental de la vil·la 
i que es va ensorrar de forma 
accidental durant les refaccions 
que s’endegaren a l’edifici a mi-
tjan segle iv.
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l’obliteració de les estructures tardoantigues que van 
ocupar aquest espai.

Àmbit 49 (sectors 23, 24)
Aquesta cambra es localitza a l’extrem sud-oriental 

del sector que descrivim (fig. 53). El seu mur de migdia 
era el perimetral de tot aquest sector, mentre que els de 
ponent (M 350) i tramuntana (M 349), de pedra lliga-
da amb morter, foren afaitats ja en època antiga i no-
més en quedà, escassament, una filada de la seva alçada 
original. No conservava el límit de llevant, eliminat per 
la construcció del mur que separava tot el sector en 
època baiximperial (M 358). El de tramuntana es per-
llonga en direcció oest, sota el perfil del mur ensorrat i 
on no es va poder excavar, cosa que indica l’existència 
d’almenys una altra cambra en aquell sector. Al seu in-
terior es conservaven les restes d’un nivell de circulació 
(UE 1770), obrat amb fragments de ceràmica que con-
formen una mena d’opus signinum molt matusser, tot 
i que no es pot descartar que aquest no sigui més que 
el nivell de preparació o solera de l’autèntic paviment. 
Malauradament, gran part de la cambra estava rebenta-
da per un forat d’època baiximperial (UE 1718, 1771), 
que havia malmès gran part de l’estratigrafia. Malgrat 
això, els materials recuperats a l’interior (UE 1773) del 
nivell de circulació i pel seu damunt (UE 1746) per-
meten situar la construcció d’aquest àmbit en època 
julioclàudia i l’abandonament a principis del segle ii. 
Tot i això, com veurem, podria formar part del mateix 
projecte constructiu de la vil·la augustal, que es va anar 
estenent progressivament cap al sud.

Àmbit 50 (sector 25)
Cambra situada a l’extrem nord-occidental del de-

nominat bloc sud-oest, a migdia de l’àmbit 18 (fig. 
94). De 5 m per 4,60 m, és l’única cambra d’època 

altimperial que es va poder excavar en aquest sector 
nord, ja que les altres es troben encara cobertes per 
l’enderroc del gran mur perimetral. Es tracta d’una es-
tança de forma quadrangular que presentava l’interior 
arrebossat amb un morter blanc. Aprofitant els murs 
perimetrals del sector com a límits de ponent (M 345) 
i tramuntana (M 356), el mur oest (M 164) conser-
vava les restes de la porta a la banda nord, mentre que 
del mur de migdia (M 372) només es podia apreciar 
la cara de tramuntana, ja que quedava justament al 
límit de l’excavació. Com ja hem esmentat, els murs 
de migdia i llevant encara conservaven part del cobri-
ment exterior i s’apreciava, en forma de rebava, la lí-
nia de la banqueta de fonamentació de l’estança. Cap 
altre senyal en quedava, d’aquest paviment, sistemà-
ticament retirat en el moment de l’abandonament de 
l’estança, i que per tant devia ser construït amb mate-
rial de bon aprofitar (teules o, més probablement, pla-
ques de marbre o opus sectile). Els nivells que farcien la 
part inferior (UE 1820) d’aquest espai situen la seva 
construcció a principis del segle ii. Contràriament, els 
nivells d’abandonament i obliteració semblen situar-
se a la segona meitat del segle iv (UE 1812, 1817, 
1819106). Al damunt d’aquests nivells es va recuperar 
un estrat d’abandonament, amb fragments de mor-
ter i teules (UE 1813, 1816), damunt del qual es va 
construir una petita estructura circular (UE 1811) 
(fig. 106), emprant materials aprofitats (com ara 
fragments d’opus signinum) i lligats amb fang. Aques-
ta estructura devia ser un element funcional emprat 
durant els treballs de reforma que s’estaven duent a 
terme al sector (UE 1800, 1802, 1810) en el moment 
de l’ensorrament del mur occidental, que el va fer de-
saparèixer.

La cambra va ser abandonada al segle iii i va ser 
completament espoliada, de tal manera que del pavi-
ment només en quedava la marca de l’arrebossat dels 
murs perimetrals. En època baiximperial s’hi afegí un 
dels pilars que havien de suportar el nou edifici i es 
retallaren part dels murs perimetrals fins a la nova cota 
de circulació que es volia establir. Malauradament, 
mentre es realitzaven aquestes obres es va ensorrar el 
mur de ponent i la reforma va quedar inacabada.

Extrem de migdia de la finca 
Al costat sud de la zona excavada es troba un espai 

que, tot i quedar originalment fora de l’estructuració 
de l’edifici, conservava restes de diverses estances (fig. 
54). Algunes d’elles, les de construcció més tardana 
(àmbits 1, 2, 3 i 4), ja foren parcialment excavades en 
les campanyes dels anys trenta. Així mateix, s’havia ex-
cavat completament tot el sector oriental, sense que les 
troballes es reflectissin en les planimetries publicades 

106. Aquest darrer estrat se situa per sota de l’antic nivell de circulació i podria correspondre a la construcció o reforma de la cambra i la 
seva pavimentació i no a l’abandonament de l’espai.

Figura 53. L’àmbit 49 constitueix un dels pocs elements con-
servats de l’estructuració inicial del sector de migdia de la vil·la, 
esborrat, ja, en les reformes del segle ii.
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per A. del Castillo, tot i que sí que són presents en el 
plànol que Solé de Morell va realitzar de la vil·la.

La zona de ponent era un sector clarament margi-
nal que durant un temps, segurament al llarg del segle 
i-ii, va ser emprat com a zona de treball, possiblement 
com una culina a l’aire lliure, lligada a l’exedra i al jardí 
situats al nord, on es podien realitzar àpats. A llevant 
d’aquest espai, es va construir un mur de pedra i mor-
ter, amb abundància de fragments de teula, orientat 
diagonalment respecte a les estructures de la vil·la (M 
309, 304 i 332, que conformen diversos trams d’una 
sola estructura). Aquest mur funcionava com un ele-
ment de contenció, ja que les estructures situades a 

l’oest es trobaven a una cota més elevada. La necessi-
tat estructural d’aquest element es demostra en el fet 
que es va haver de reforçar la zona de tramuntana amb 
la construcció d’un segon parament (M 308), mentre 
que a la zona de migdia, que no es va doblar, va apa-
rèixer inclinat en direcció est per efecte de la pressió de 
les terres de la banda occidental. A l’extrem de mig-
dia d’aquest mur i seguint la mateixa alineació, es va 
construir una estructura quadrangular, amb parets de 
pedra i morter i un paviment d’opus signinum, per on 
travessava, de nord a sud, la llarga canalització que cir-
cula per tota la vil·la. En aquest indret, la canalització 
se situava a cel obert, i aquest punt devia ser emprat 

Figura 54. Planta general de les estructures localitzades a l’extrem de migdia de la vil·la amb indicació de les estructures i àmbits.
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com a punt de captació d’aigua, lligat precisament a 
la cuina suara esmentada. La canalització, però, no fi-
nalitzava en aquest punt, sinó que es perllongava en 
direcció sud-est fora de la zona d’excavació i de la part 
conservada de la terrassa. És factible –almenys així ho 
dicta la lògica de les estructures– però no demostrable 
que finalitzés en una segona cisterna, que aprofitaria 
l’aigua, potser per a usos industrials relacionats amb les 
estructures de la part baixa del turó (pars fructuaria).

La zona de llevant era ocupada per una exedra de 
la qual solament es conservava la fonamentació de la 
meitat occidental com a conseqüència de l’erosió pati-
da per la terrassa. Excavada fins a nivells estèrils per A. 
del Castillo, no es van poder recuperar materials que 
en permetessin la datació, que s’ha de realitzar sobre la 
base de les relacions estructurals de la cambra. 

Curiosament, aquest espai, que en època altimpe-
rial tenia un caire marginal, va ser intensament ocupat 
en època baiximperial, quan l’exedra, que actuava de 
límit de separació entre l’edifici i aquest espai de ser-
vei, va ser eliminada i el sector de llevant ocupat per, 
almenys, tres cambres (àmbits 1, 2 i 4). Com veurem, 
aquestes habitacions no són coetànies, ja que l’àmbit 4, 
situat a llevant, és estructuralment anterior a les altres 
dues estances referides. En relació amb aquestes estruc-
tures, resulta complicat presentar una interpretació del 
mur M 166, estructura de pedra i morter, orientat de 
nord a sud i que va ser emprat com a fonamentació del 
mur de ponent de l’àmbit 4. Aparentment, actuaria 
com a fonamentació d’aquest parament i també del  
mur oriental de l’àmbit 2, però els altres murs d’aques-
tes estances no disposen d’una fonamentació d’aquestes 
característiques, i, de fet, els seus paraments finalitzen 
a una cota més alta. Una interpretació seria que, apre-
ciant que l’antic mur de contenció estava ja inclinat 
per la pressió en el moment de construir-se l’àmbit 4, 
es decidís reforçar la banda occidental d’aquesta nova 
estructura, la més exposada. La posterior ampliació 
del sector amb la construcció dels àmbits 1 i 2 es va 
fer esborrant l’antic mur de contenció, i es devia fer 
eliminant bona part dels nivells de terra que havien 
provocat la pressió sobre aquest.

La construcció d’aquests àmbits se situa a la segona 
meitat del segle iv i sembla respondre a una modifica-
ció del projecte original, que solament preveia l’edi-
ficació de l’àmbit 4. L’ampliació de les construccions 
devia comportar, com hem dit, una important tasca 
d’anivellament del terreny, ja que al llarg del segle iii i 
principis del iv tot un seguit d’esllavissaments havien 
cobert el vell mur de contenció (UE 1294 i 1324). La 
motivació dels canvis potser cal cercar-la en la impossi-
bilitat de construir el gran magatzem que havia d’ocu-
par l’espai sud-oest de l’edifici, cosa que feia necessari 
substituir-lo per noves instal·lacions.

A la banda nord de l’àmbit 2 –ja excavat en els anys 
trenta– existia un petit dipòsit amb paviment d’opus 

signinum i un desguàs fet amb tegulae cap a l’oest. 
Aquest element és anterior a la construcció de l’àmbit 
que l’engloba, i, de fet, el seu desguàs se situava per 
sota del teòric nivell de circulació de la nova estança. La 
seva construcció se situa a principis del segle ii, relacio-
nat directament amb la llarga canalització i la cuina.

Finalment, els únics elements d’època republicana 
recuperats durant les excavacions van ser les restes d’un 
petit mur de pedres lligades amb fang, orientat de sud-
oest a nord-est, trobat dins l’àmbit 4 i descontextualitzat 
de cap altra estructura. Si bé aquest mur va ser descobert 
i excavat per A. del Castillo i, per tant, no disposem de 
materials que s’hi relacionaven, sí que les excavacions 
dels àmbits de l’entorn (especialment els àmbits 2 i 3) 
van proporcionar diversos nivells d’època republicana o 
de la sistematització augustal de l’entorn.

Àmbit 39 (sector 26)
Aquest espai ocupa el sector sud-occidental de la 

finca pública i corresponia, en gran part, a un sector 
que quedava fora de la vil·la (fig. 55). A la banda de 
llevant, existia una paret, orientada de nord-oest a sud-
est, que actuava com a mur de contenció (M 304, 309, 
332), que separava aquest espai del situat a llevant i 
que funcionava a una cota de circulació força més bai-
xa. Així, aquesta àrea quedava fora de la pars urbana 
de la vil·la, i era un espai en pendent que formava part 
del turó. Només a partir de principis del segle ii es va 
utilitzar el costat oriental d’aquest sector per a usos de 
caire funcional.

D’aquest moment són la construcció d’un muret (M 
312) nord-sud a la zona central de l’espai, una estructura 
amb planta de ferradura (M 310) i una base quadrangu-
lar (M 311), adossada al mur nord de l’àmbit.

Les tres estructures eren construïdes amb rajols lli-
gats amb morter, sobre una base o fonamentació de 
només una filada obrada amb pedres. La funcionalitat 
dels tres elements no resulta gens clara. El mur nord-
sud, que originalment recolzava contra el tancament 

Figura 55. Vista general de l’àmbit 39. Aquest espai situat fora 
de l’edifici va ser emprat, durant un temps, com una cuina a 
l’aire lliure.
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de migdia de la vil·la (M 109), va ser parcialment des-
truït per la rasa realitzada per A. del Castillo i separava 
l’espai utilitzat de la zona fora vil·la. Aquest mur només 
tenia uns 3 metres de longitud i a la banda de migdia 
aquesta separació d’espais es va marcar clavant tres àm-
fores bètiques (Dressel 20), escapçades, al subsòl.

Adossada al mateix mur que acabem de descriure 
hi havia una petita estructura quadrangular amb les 
parets fetes amb tegulae disposades verticalment i amb 
el fons de morter.

L’estructura en forma de ferradura de la qual no-
més es conservava el basament formaria part d’un petit 
forn domèstic si atenem al perfil de l’escàs tram de mur 
conservat, que presenta una inclinació cap a l’interior, 
i d’alguns paral·lels molt clars.

Aquestes estructures es trobaven bastides en un ni-
vell argilós (UE 1286, 1295, 1301) amb materials de 
principis del segle ii,107 mentre que el nivell que obli-
terava les estructures (UE 1255, 1256) es dataria a les 
dècades finals del segle ii.

Inicialment, aquest espai quedava delimitat per 
llevant per un mur orientat de nord-oest a sud-est,  
de pedra i morter, que actuava parcialment com a mur de  
contenció. Apareixia fortament afectat per la pressió de 
les terres que s’havien anat dipositant darrere, fet que 
va provocar que la meitat de migdia es trobés fortament 
inclinada cap a llevant. Per aquesta raó, en el moment 
de construcció dels àmbits 1 i 2 es va voler reforçar el 
sector de ponent, que quedava a l’exterior de les estan-
ces, mentre que la resta de l’estructura era colgada per 
les noves construccions. Per fer-ho es va practicar una 
rasa (UE 1294, 1324, 1330, 1331) i es va construir 
un segon parament (M 308), molt més barroer, amb 
pedres i fang, a la banda oest de l’estructura.

La funció d’aquest espai, no solament durant el se-
gle ii sinó ja des de mitjan segle i, devia ser la de culina. 
Hi ha tot un seguit d’elements que poden permetre 
una aproximació a aquesta funció. Per una banda, la 
gran quantitat de fragments d’àmfores de vi locals de 
les formes Dressel 2-4 i de salaons Dressel 8 emporita-
na recuperades a l’indret, així com les d’oli Dressel 20, 
i una important bossada de restes malacològiques, que 
va ser recuperada al costat de ponent del mur de con-
tenció, zona que es devia emprar en un moment donat 
com a abocador. Ambdós elements demostren que es 
tractava, essencialment, d’una zona de servei destina-
da a tractar amb aliments. La construcció de la gran 
canalització va permetre ampliar i potenciar el sector 
amb la creació del punt de captació d’aigua i del dipò-
sit a ell vinculat (àmbit 3). D’aquest moment serien 
les construccions de l’àmbit 39 que convertirien una 
instal·lació d’ús puntual en una cuina d’ús més estable 

i continuat, lligada directament a l’ús de l’exedra com 
a menjador familiar o privat.

Àmbit 1 (sector 28) 
Cambra de forma quadrangular que es localitza a 

l’extrem de migdia de la finca de propietat pública (fig. 
58 i 107). De 4 metres de costat, aquesta estança va 
ser descoberta en les excavacions dels anys trenta, però 
es va acabar d’excavar, com totes les d’aquest entorn, 
durant la campanya de l’any 2001.

Aquesta cambra forma una unitat amb l’àmbit 2,108 
mentre que constructivament és posterior a l’àmbit 4, 
situat a llevant. En aquesta banda es troba, a més, la 
porta d’accés a l’estança.

Al subsòl de la cambra es conservaven les restes del 
mur de contenció que anteriorment separava aquest 
espai de l’àmbit 39, mentre que a la part central se 
situava, de nord a sud, el desguàs de la vil·la que arriba-
va fins a aquest sector. L’existència d’aquest desguàs va 
provocar que, com a tots els àmbits per on circulava, 
l’estratigrafia fos molt malmesa per una rasa realitzada 
al segle iii o iv per poder-hi accedir (UE 1316, 1317, 
1318, 1319, 1333, 1334). Quant a la canalització, 
aquesta estança conservava restes d’opus signinum tant 
a les parets com al fons. Si bé es tractava de fragments 
petits d’aquest cobriment, era l’únic tram on aquest 
arrebossat es conservava.

L’únic testimoni del sòl de l’estança eren les restes 
d’un fragment de morter recuperades a l’angle nord-
est de l’habitació (UE 1336).

Ja hem comentat que, estratigràficament, la gran 
rasa del desguàs havia afectat gran part dels nivells an-
teriors, però tot i això se’n conservaven tres de relaci-
onats amb el moment de funcionament del mur de 
contenció (UE 1310, 1347 i 1350), en el primer dels 
quals hi eren molt abundants les restes de malacologia, 
especialment ostres. Pel que fa al moment de cons-
trucció de les estances, solament es conserva un nivell 
relacionat amb aquest moment (UE 1313) que queda 
cobert pel mur que separa els àmbits 1 i 2 (M 106) i 
que continuaria dins l’espai veí (UE 1303).

Àmbit 2 (sector 27) 
Estança similar, tant en forma com en dimensions, 

a l’àmbit 1, i situada immediatament al nord (fig. 107). 
Amb una porta situada a llevant, el sector septentrio-
nal es trobava ocupat per un petit espai (àmbit 3). Els 
murs de ponent (M 105) i migdia (M 106) finalitza-
ven a una cota molt més alta que els de tramuntana 
(M 109) i llevant (M 166), que eren constructivament 
anteriors. Per aquesta raó, i per sota d’uns nivells baix- 
imperials, la resta de l’estratigrafia recuperada era 

107. Entre els materials recuperats, cal destacar, per la seva abundància i pel fet de no trobar-se habitualment en la resta de la vil·la, els 
fragments d’àmfora Dressel 8 emporitana de pasta local.

108. Els murs perimetrals fonamenten a una cota més profunda que el que separa ambdós espais, que actuava solament com a envà.
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majoritàriament d’època augustal i republicana (UE 
1305, 1306), sense que es poguessin relacionar amb 
cap estructura concreta. Tot i això, la cota d’aparició 
d’aquests estrats més antics demostra com aquest sec-
tor funcionava a una cota més baixa que la zona de po-
nent (àmbit 39) durant els primers segles d’existència 
de la vil·la. Tot i això, la troballa de tot un seguit de 
pivots d’àmfora local de la forma Dressel 8 emporitana 
clavats al nivell de circulació mostra com aquest espai 
formaria part de la cuina a l’aire lliure que durant els 
segles i-ii va ocupar aquest sector.

Part de la cambra estava afectada per la rasa del des-
guàs (UE 1308).

Àmbit 3 (sector 26)
Aquest espai correspon a una petita estructura qua-

drangular, probablement un dipòsit, de 2 m per 2,5 
m, adossada a l’angle format pels murs M 166 i M 
109 (angle nord-est de l’àmbit 2) (fig. 56). Es tracta 
d’un espai pavimentat amb opus signinum i amb una 
canalització efectuada en el mur de ponent, emprant 
unes teules, la qual desguassava cap a l’exterior. Les 
parets d’aquest espai (M 107, M 111 i M 305) estaven 
recobertes també d’opus signinum, desigualment con-
servat. Aquest dipòsit en època baiximperial va quedar 
integrat dins l’àmbit 2, que sembla que el va aprofitar, 
tot i que cegant el desguàs de la banda de ponent.

Aquest espai és anterior a la construcció de la resta 
de l’estança que l’engloba (àmbit 2), i de fet el seu mo-
ment constructiu cal situar-lo a principis del segle ii (UE 
1555). El seu desguàs devia comunicar amb un altre de 
més general, que també travessa de nord a sud el subsòl 
d’aquesta cambra. Aquesta connexió no es conserva, se-
gurament destruïda per la rasa que al segle iv va afectar 
tot el recorregut de la canalització. Per sota d’aquesta i 
anterior a ella, es va identificar una canalització d’uns 
0,32 m d’amplada, amb els murs laterals (M 337 i 338) 
fets amb un basament de pedres lligades amb morter i 
una filada superior de fragments de teula i d’atuells ce-
ràmics (fig. 72). Passava per sota del mur de migdia del 
dipòsit (M 107) i era tallada per la fonamentació que 
tanca, per llevant, l’àmbit 2 (M 166). Desconeixem la 
datació i funcionalitat d’aquesta estructura, que tindria 
l’origen en el mur sud de la vil·la (M 109), si bé el nivell 
que la cobreix (UE 1560) faria pensar en un element 
d’època republicana o augustal.109

Àmbits 4 i 45
Espai situat a l’extrem sud de la vil·la (fig. 57). Es 

troba delimitat per tres murs. Al nord es troba sepa-
rat de l’àmbit 45 pel mur UE 1457. Pel sud es tro-

ba delimitat pel mur M 101, que el separa de l’àmbit 
46. Per l’oest està definit pels murs M 102, M 166 
i M 306, que el separen de l’àmbit 1. Aquesta cam-
bra, de forma quadrangular, es va veure molt afectada 
per l’ensorrament del perfil oriental del turó, que va 
provocar la destrucció d’una part considerable. La seva 
construcció és anterior a la dels àmbits 1 i 2, però per 
sota es conserven restes d’estructures anteriors difícils 
de datar, ja que el sector havia estat excavat per A. del 
Castillo, tot i que no ho va documentar ni en deixà 
constància en la planimetria.110

D’aquestes estructures cal destacar les restes d’una 
cambra situada al costat de migdia del conjunt, de la 
qual en aquest espai només s’observa el mur nord (M 
327). La peculiaritat d’aquesta estructura, que en rea-
litat formava part del mateix conjunt que l’àmbit 46, 
és la seva orientació, molt diferent de la de la resta de 
l’edifici. Així, l’àmbit 46 es disposa lleugerament en 
diagonal respecte als eixos de la vil·la. Aquest fet, com 
veurem en la descripció de l’àmbit 46, està determinat 
essencialment per un intent d’adaptar-se a l’orografia 
del turó.

Al nord d’aquest mur es conservaven les restes 
d’una segona estructura orientada de nord-oest a sud-
est. Aquest segon mur emprava l’argila com a element 
aglutinador, raó per la qual, mancats de dades estra-
tigràfiques en una zona que A. del Castillo ja havia 
excavat totalment, creiem que cal situar-lo en època 
republicana.

Al nord d’aquest espai es conservaven les restes 
d’una estança de forma semicircular (àmbit 45) (fig. 
148), molt afectada també per l’esllavissament del 
turó. Aquest espai, colgat per la construcció de l’àmbit 

109. Si fos d’època republicana, seria l’única estructura lligada amb morter d’aquesta fase, tot i que sí que hi ha, a diversos indrets de la 
vil·la, restes de paviments de morter associats a l’edifici republicà.

110. Tot i això, les restes són apreciables en una fotografia antiga del sector, conservada a l’Arxiu Mas de Barcelona, i apareixen al plànol 
de Solé de Morell.

Figura 56. Associat a la cuina a l’aire lliure que ocupava l’àmbit 
39, es va construir un petit dipòsit (àmbit 3). Un cop fora de 
servei la cuina, aquest va ser l’únic element que es va mantenir 
en ús fins a època baiximperial.
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4, conformava el tancament en forma d’exedra del por-
ticat de llevant que hauria emmarcat el pati-jardí situat 
en època altimperial al bloc sud (àmbit 6 i entorn).

Àmbit 46 (sector 29) 
És aquest un espai que no es va poder acabar d’ex-

cavar, ja que s’estén parcialment fora de la finca pública 
(fig. 58). Situat a l’extrem meridional de la zona explo-
rada, no es va poder acabar de delimitar pels costats sud 
i est. Els murs que defineixen aquest espai presenten 
una orientació totalment diferent de la de la resta de 
murs de la vil·la. Estan orientats de nord-oest a sud-est, 
tot resseguint la canal de desguàs, i bastits amb pedres 
sense escairar i rierencs lligats amb morter. A la banda 
oest es trobava delimitat pel mur M 331, que presen-
ta a ambdós extrems sengles grans blocs de pedra. El 
costat nord es trobava parcialment tancat pels murs M 
327 i 329, que deixaven un espai obert a ponent. El 
mur M 328 el tancava per llevant i el M 340, que no es 
va poder descobrir totalment, per migdia. La cambra 
estava pavimentada en uns dos terços de la seva su-
perfície, amb un opus signinum de poca qualitat, amb 
fragments molt grans de ceràmica i sense polir. Aquest 
no es conservava en bon estat en el moment de l’exca-
vació, però tot i això es podia apreciar com resseguint 
el perímetre per les bandes oest i sud existia una cana-
lització, potser destinada a recollir l’aigua que es vessa-
va sobre el paviment durant la seva extracció. Aquest 
sòl finalitzava sobre un muret (M 330) que aprofundia 
fins al nivell de la llarga canalització que travessa tota 
la vil·la. Aquesta canalització desguassava a la zona de 
llevant de la cambra, un espai de 0,70 m d’amplada 
que servia de punt d’acumulació de l’aigua, on podia 
ser recollida. Però no finalitzava aquí el seu recorregut, 
ja que a la banda de migdia aquest retall es perllongava 

fora de la cambra. Segurament existia algun sistema que 
permetia tancar la sortida del costat de migdia de tal 
manera que puntualment pugés el nivell d’aigua de la  
cambra i en facilités l’extracció quan era necessària. 
L’aigua no utilitzada es perdia en la nova canalització 
cap a migdia en un espai no excavat. Desconeixem si 
aquest sector anava cobert, ja que cap dels murs es con-
servava més de 20 cm per damunt del nivell del pavi-
ment de signinum, però l’existència de l’obertura cap 
a tramuntana sembla indicar que els murs perimetrals 
devien tenir almenys una certa alçada.

Tot sembla indicar que aquest espai era ocupat per 
un punt de captació per recollir l’aigua de la vil·la i 
que, probablement després, la canalitzava i distribuïa 
cap a la pars fructuaria situada a la part inferior del 

Figura 57. Vista general de les 
estructures baiximperials (àm-
bits 1-4) de l’extrem de migdia 
que suposaren l’eliminació de 
l’exedra (àmbit 45).

Figura 58. La llarga conducció que travessava de nord a sud 
la vil·la discorria en un curt tram a l’extrem de migdia a l’aire 
lliure. Aquest espai era aprofitat com a punt de captació, 
segurament relacionat amb la cuina a l’aire lliure de l’àmbit 39. 
La conducció es perllongava més enllà, fora de la finca excavada 
arqueològicament.
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turó, ja que la canalització continua en aquella direc-
ció. Aquest dipòsit o punt de captació es va construir 
aprofitant com a límit occidental el mur de contenció 
que separava aquest sector de l’àmbit 39.

4.2. La pars fructuaria

Situada a la part baixa del turó (fig. 59 i 61), la 
zona industrial de la vil·la dels Ametllers ha estat ob-
jecte d’una atenció molt menor que la pars urbana, 
tot i que va ser en aquest sector on el doctor Melé va 
començar els seus treballs i, de fet, fins a principis dels 
anys vint del segle passat s’hi va concentrar el gruix de 
les excavacions. Però també és cert que un cop es van 

descobrir les restes de l’habitatge a la terrassa superi-
or, molt més rica en materials, la pars rustica va restar 
oblidada. No hi ha cap notícia que Castillo realitzés 
treballs d’excavació o restauració en aquesta zona.

Van ser aquestes primeres campanyes d’excavacions 
les que van determinar, un cop més, l’espai que s’ha 
conservat i ens ha arribat. La gran activitat urbanística 
que va patir el municipi al llarg de les dècades centrals 
del segle xx va provocar que en el moment en què la 
municipalitat va decidir adquirir aquest sector del ja-
ciment per preservar-lo, l’any 1957, ja només queda-
va sense edificar la finca actualment conservada, amb 
una superfície d’aproximadament 783 m2, 29 m de 
nord a sud per 27 m d’est a oest (fig. 119). L’ús que 
es va donar a l’espai durant molts anys, com a pati 

Figura 59. Planta general de la pars fructuaria amb la indicació dels àmbits i estructures.
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de l’escola o aparcament de vehicles, demostra aquesta 
manca d’interès, desinterès extensible als historiadors i 
arqueòlegs, ja que la gran majoria d’estudis dedicats a 
aquesta vil·la se centren en la pars urbana.

No va ser fins l’any 1976, amb els treballs de do-
cumentació, neteja i excavació endegats per R. Batista, 
A. López i M. Zucchitello, i sobretot durant la segona 
meitat de la dècada dels vuitanta, quan els dos darrers 
van realitzar excavacions, concentrades sobretot a la 
zona de llevant de la finca, que es van aportar noves 
dades sobre aquest sector.

Els treballs realitzats entre el 2000 i el 2004 en 
aquest lloc van tenir dues fases diferents. Així, durant 
la campanya de prospecció realitzada a l’entorn de la 
vil·la, es van realitzar dos sondeigs a la finca situada 
immediatament a migdia (coneguda com a finca Acer-
bi), on es va poder documentar la continuïtat de les 
estructures en aquella direcció tot i trobar-se en molt 
mal estat de conservació (fig. 60). Per altra banda, el 
fet que diversos murs i paviments es trobessin tallats 
a l’altura del límit nord de la finca demostrava que 
també cap a tramuntana continuaven les estructures. 
Malauradament, la urbanització de tota aquella zona 
va impedir-ne la prospecció.

En una segona fase, l’any 2004, i gràcies a un pro-
grama europeu d’investigació,111 es va endegar una 
campanya d’excavacions a la finca pública, en un 
intent de datar les estructures ja conegudes i de fina-
litzar l’excavació de tot l’espai. Aquella campanya va 
demostrar que una gran part del conjunt ja havia estat 
excavada completament, i de fet molts dels murs con-
servats presentaven la seva cota inferior a una alçada 

lleugerament superior al nivell de circulació actual. 
Solament en aquells llocs on es va poder intervenir per 
sota dels nivells de circulació es va poder recuperar una 
certa seqüència estratigràfica que aportés dades sobre 
les diverses fases constructives. Tot i això, l’excava-
ció, definida a partir de tot un seguit de sondeigs que 
s’anaven ampliant segons ho requerissin les troballes 
realitzades, va proporcionar dades interessants sobre el 
sector situat a ponent, excavat per Melé, i va permetre 
ampliar el coneixement de les estructures de l’extrem 
de llevant que ja havien estat parcialment excavades 
per R. Batista, A. López i M. Zucchitello.

El principal problema que planteja aquest sector és 
el de situar cronològicament les diverses estructures i 
la seva evolució. Així, només els àmbits 108 a 115, tro-
bats en el sondeig excavat als anys vuitanta, han estat 
datats estratigràficament, mentre que de la resta dels 
espais només tenim les dades que l’observació visual 
de les restes i la seva relació estructural permeten dis-
cernir.

Tot el sector s’ordenava a partir del gran mur de 
contenció occidental, que de nord a sud delimitava 
el lloc i constituïa el basament de la terrassa artificial 
damunt la qual es va edificar la pars urbana. A llevant 
d’aquest mur s’arrengleraven tot un seguit de grans 
espais que funcionaven com a magatzems i premses 
i que, tot i el seu aparent aspecte unitari, van patir 
diverses reformes.

Totes les estances d’aquest sector occidental (àm-
bit 107 a àmbit 112) es van bastir recolzades contra 
el mur de contenció de tal manera que actuaven in-
directament de contraforts que ajudaven a sostenir la 

111. Programa de la Comissió Europea Cultura 2000 sota el títol Ricerca, valorizzazione e nuovi linguaggi di comunicazione applicati alle 
aree archeologiche termali.

Figura 60. Els sondeigs realit-
zats a migdia de la finca públi-
ca mostraren com les estruc-
tures es perllongaven fora de 
la zona coneguda i excavada. 
Imatge del mur de contenció 
que tancava per ponent la pars 
fructuaria.
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plataforma superior de la terrassa. Tots els murs foren 
bastits amb pedra lligada amb morter i no sabem si 
portaven alguna mena d’arrebossat exterior, que, en 
tot cas, no es conserva actualment.

Als espais no ocupats per aquestes estances, és a dir, 
tota la zona de migdia del sector, es van construir tot 
un seguit de contraforts per refermar l’estabilitat del 
mur. Aquest fet permet apreciar com la construcció de 
les cambres situades immediatament a llevant del mur 
formava part ja del projecte original de la vil·la i que, 
tot i que estructuralment apareixen com a elements re-
colzats contra el mur de contenció, en serien coetanis.

Analitzant de sud a nord tot aquest sector occi-
dental, els dos sondeigs realitzats a la finca Acerbi van 
aportar escasses dades més enllà del perllongament, en 
aquella direcció, del llarg mur de contenció, que havia 
estat objecte d’un espoli sistemàtic, ja que encara era 
visible la rasa realitzada per poder extreure’n les pedres. 
A ponent d’aquest mur no existia cap resta que per-
metés pensar en un edifici. De fet, només es va poder 
identificar un mur de pedra i morter, molt malmès, 
al límit nord de la finca. Aquest, que no tenia relació 
amb cap altra estructura, és l’única prova que es con-
serva de la pars fructuaria de la vil·la en aquesta zona. 
L’estratigrafia antiga era pràcticament inexistent en  
tot el sector, ja fos pels rebaixos realitzats en el terreny 
en el moment de la construcció de la casa que actual-
ment ocupa l’espai, com per alguna excavació furti-
va112 i, fins i tot, per l’ús de la zona més propera al mur 
de contenció en època moderna, moment en què tota 
la zona estava ocupada per les hortes de la població, 
com a lloc d’enterrament d’un ase.

Ja dins els terrenys de la finca pública (fig. 61), 
l’extrem de migdia (àmbit 112) era ocupat per una 
estructura quadrangular de pedra i morter que dobla-
va el mur de contenció i el mur de migdia de l’àmbit 
111. Totalment excavada per Melé,113 no disposem 
d’indicis clars sobre la seva funcionalitat, però la seva 
localització, a l’exterior de l’edifici i davant per davant 
del passadís que donava accés a la pars urbana i que en 
època baiximperial esdevindria el seu vestíbul, apunten 
la possibilitat que es tracti del basament d’una caixa 
d’escala o d’una rampa que havia de comunicar aquest 
sector amb la terrassa superior.

Al nord d’aquesta estructura se situen cinc estances 
destinades al premsat (fig. 62). L’edifici s’estructurava 
a partir d’una cambra central de forma quadrangular 
(àmbit 109) (fig. 127) flanquejada per dos grups de 
dues estances, de forma allargassada i en les quals se 
situaven les premses, com ho demostren tant els pavi-
ments d’opus signinum dotats de mitja canya que co-

112. En una zona determinada es va recollir un paquet de sorres que definien un sondeig quadrangular del qual no sabem qui el va fer 
ni quan.

113. L’any 2004 es va realitzar un sondeig en aquest sector que no va aportar cap mena de resultat més enllà de comprovar que el sector 
havia estat excavat fins als nivells estèrils del subsòl.

Figura 61. Vista general de la pars fructuaria des de l’habitatge 
del propietari. En primer terme, la bateria de premses, i al 
fons, les estructures afegides en les reformes de principis del 
segle ii. 

Figura 62. A tocar del mur de contenció que suportava les es-
tructures de la pars urbana es va construir un conjunt de prem-
ses disposades en bateria.
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114. El del costat de migdia (àmbit 111) conservava el bloc de pedra, mentre que a l’àmbit 110 només existia el forat, de forma qua-
drangular, i el bloc havia desaparegut.

115. L’excavació de la cisterna de l’àmbit 109, parcialment excavada a la roca, ja va permetre comprovar com en un espai de menys de 3 
m d’oest a est mostrava un desnivell de més de 0,50 m.

breixen aquestes estances com, sobretot, els basaments 
de les premses que ocupen l’extrem occidental. Val a 
dir que de totes aquestes estances, només la central, 
més curta, conserva el mur de tanca per llevant. Com 
veurem, és probable que les altres premses fossin ober-
tes per aquella banda. 

Les dues estances situades a migdia ja havien es-
tat completament excavades per Melé fins a nivell de 
pavimentació i conservaven senyals del sistema de su-
port de la biga de la premsa, constituït per un bloc 
de sorrenca amb dos petits encaixos quadrangulars a 
la part superior114 (fig. 62, 122). En ambdós casos, 
el paviment, d’opus signinum, només es conservava al 
costat occidental de la cambra, mentre que a la meitat 
de ponent existia un fort desnivell que impedia saber 
fins on es perllongava exactament. A la cambra cen-
tral, les excavacions antigues també havien aprofundit 
fins a nivell de pavimentació, però la realització de dos 
sondeigs l’any 2004 van permetre documentar una cis-
terna a la banda occidental de l’estança i el senyal d’un 
mur a la banda contrària.

Al costat de ponent d’aquesta cambra es conserva 
un fragment de mur en direcció est-oest de pedres lli-
gades amb morter. Aquesta estructura es va obrar al 
damunt del sòl d’opus signinum i és un afegit a l’obra 
original. Aparentment, aquesta estructura podria sem-
blar, atès el seu estat actual, un contrafort, i com a tal 
l’havíem interpretat inicialment, però l’anàlisi de les 
fotografies de principis del segle xx demostren que es 
tractava en realitat d’un mur, que constitueix una re-
forma de l’espai i una compartimentació. A més, en 
aquelles fotografies s’aprecia també una paret a la ban-
da de llevant que clouria aquesta nova estança i que, 
com veurem, caldria relacionar amb les reformes de les 
cambres àmbits 107 i 108.

Tot i que aparentment les dues cambres de l’extrem 
septentrional (àmbits 107 i 108) eren idèntiques a les 
de migdia, l’excavació de l’any 2004 va permetre de-
terminar que existien tot un seguit de reformes, amb 
canvis en la pavimentació i, fins i tot, en el sistema 
de suport de les premses, sense que això impliqués un 
canvi de funció de les estances.

A llevant d’aquestes dues estances s’hi van afegir dos 
petits espais (àmbits 106 i 113), dels quals conservem 
el perímetre sencer i que, com veurem, podrien haver 
estat emprats com a dipòsits relacionats amb aquestes 
premses.

Uns metres a l’est d’aquest sector septentrional 
es conserven les restes de part d’un mur, orientat de 
nord a sud i amb dos contraforts cap a llevant (fig. 
63). Aquesta estructura, que ja va ser posada al des-

cobert en excavacions anteriors a les endegades per la 
Universitat de Girona, conservava poc més de 0,40 m 
d’alçada i, tot i que semblava perllongar-se en direcció 
nord, fora del clos arqueològic, no ho feia cap a migdia 
més enllà del límit teòric de l’àmbit 108, amb el qual 
no conserva cap senyal de relació estructural; de fet, 
entre ambdós elements hi ha 7 m de distància.

L’espai que ocupaven les instal·lacions industrials 
de la vil·la no era un paratge planer, sinó que presenta-
va un important desnivell d’oest a est.115 Per construir 
el sector de les premses es va crear una segona terras-
sa artificial, el límit oriental de la qual era marcat per 
un llarg mur nord-sud situat a 20,5 m de distància 
del que suportava la terrassa superior. Aquest mur de 
contenció era de característiques similars als de la resta 
de la vil·la, construït amb pedra i morter emprant la 
tècnica de l’encofrat per bastir-lo. El mur està dotat 
de tot un seguit de contraforts a la banda de llevant 

Figura 63. Inicialment, la zona industrial es limitava per llevant 
amb un gran mur que devia fer funcions de paret de contenció. 
Amb l’ampliació del segle ii, aquest mur es va emprar com a 
base contra la qual es van recolzar les noves estructures.
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(dels quals se’n coneixen quatre), i a diferència del que 
passa en la terrassa superior, aquests van ser elevats en 
el mateix moment que la resta del mur, formant-ne 
part integral. Això es deu al fet que inicialment aquest 
era el límit de la zona industrial i, a diferència del que 
succeïa al sector de ponent, les estances que s’hi van 
recolzar per llevant són fruit de reformes posteriors. 
Immediatament a ponent d’aquest mur n’existia un al-
tre de característiques similars i que sembla que s’hi va 
adossar amb posterioritat.

En un moment determinat, que les excavacions 
d’A. López van permetre datar a finals del segle i, es 
van bastir tot un seguit de noves instal·lacions recolza-
des per llevant contra aquesta terrassa. Aquestes noves 
construccions presentaven el nivell de circulació a una 
cota inferior i, de fet, per construir les fonamentaci-
ons dels nous murs es va aprofundir per sota del nivell 
final de la fonamentació del mur de contenció i els 
contraforts. Aquest espai va ser excavat l’any 1976 per 
R. Batista, A. López i M. Zucchitello, que van posar 
al descobert una estança (àmbit 103) i part d’una se-
gona (àmbit 114). A aquestes cal afegir-hi la troballa 
de tres tombes de lloses de pedra, que es van datar en 
època altmedieval. Posteriorment, el sector excavat es 
va ampliar els anys 1989 i 1990 amb l’aparició de part 
de dues noves estances (àmbits 102 i 104) i una caixa 
d’escales a la part meridional que posava en comuni-
cació aquest nou espai amb la terrassa de la pars fruc-
tuaria. Finalment, l’any 2004 es va ampliar l’excavació 
de la zona sud en direcció a llevant i es van posar al 
descobert els límits orientals de l’àmbit 104.

4.2.1. Descripció dels àmbits

Àmbit 112 
No es tracta d’un àmbit o habitació sinó d’un espai 

obert situat a l’extrem de migdia del sector occidental 
de la terrassa, l’únic element remarcable del qual és 
una estructura formada per dos murs (M 526 i 527) 
que ressegueixen i s’adossen al de migdia de l’àmbit 
111 (M 525) i al gran mur de contenció de la terrassa 
superior (M 528), respectivament (fig. 71).

La funcionalitat d’aquesta estructura no és gaire 
clara, així com tampoc la seva cronologia, ja que tot 
i que constructivament s’adossa a dos paraments pre-
existents, això no implica una diferència cronològica i 
podria conformar un element d’època augustal, mo-
ment en què es creà tota la pars fructuaria de la vil·la. 
Ja hem plantejat la possibilitat que aquest element fos 
una caixa d’escala que connectava aquest espai amb 
la terrassa superior. Val a dir que aquest element no 
se situa solament al centre del que seria l’edifici resi-
dencial i alineat amb el passadís d’accés al pati nord 

de la vil·la, sinó que també es troba alineat respecte a 
la graonada que es va bastir en època flàvia a la zona 
oriental (àmbit 105). A aquests fets caldria afegir-hi la 
referència que fa A. del Castillo respecte al gir que feia 
el segon mur de contenció localitzat a mitja terrassa i 
que podria definir aquesta mateixa estructura de l’es-
cala o rampa.

Àmbits 110 i 111
Situades a la banda occidental de la pars rustica, 

aquestes dues cambres de premsat es van construir 
recolzades contra el mur de contenció de la terrassa 
superior (fig. 62 i 126). Les dues estances van ser com-
pletament excavades per Melé i conformen dos espais 
allargassats de 4 metres d’amplada la de migdia (A 111) 
i 3 metres la septentrional (M 110). No en sabem la 
longitud, ja que si existia un límit per aquesta banda, 
no s’ha conservat, tot i que del mur que separa amb-
dues cambres (M 523) se’n conserven més de 9 metres. 
Ja hem esmentat que l’orografia actual del terreny pre-
senta un fort desnivell en direcció est, de tal manera 
que l’actual nivell de circulació de la zona central de la 
finca es troba més d’un metre per sota dels paviments 
de les cambres de premsat. Això podria ser degut a les 
transformacions realitzades en època moderna i con-
temporània i que, per tant, s’hagi destruït totalment 
l’estratigrafia del sector; però també podria ser que en 
època antiga ja existís part d’aquest desnivell, que seria 
aprofitat per col·locar els contrapesos de les premses, i 
que la zona central fos un espai de circulació i treball, 
descobert, i situat a una cota inferior.116

Les dues cambres es trobaven comunicades per una 
porta oberta al mur. Ambdues cambres van ser con-
cebudes com una unitat i compartien el mateix pa-
viment d’opus signinum, de gran qualitat i amb mitja 
canya a les zones de contacte amb els murs perimetrals, 
que cobreix també el llindar de la porta de comunica-
ció. També devien presentar el mateix tipus de prem-
sa. D’aquestes només en queda el bloc de sorrenca, 
de forma quadrangular, amb dos petits encaixos qua-
drangulars a la superfície i que servia d’element de su-
port de la biga. D’aquests elements es conserva in situ 
el de l’àmbit 111, mentre que a l’àmbit 110 només en 
queda l’esvoranc al paviment.

Àmbit 109
Aquesta estança és l’única de tot el sector occiden-

tal de la pars fructuaria que conserva el seu perímetre 
sencer, amb un tancament a llevant (M 520), possi-
blement perquè també era l’única que antigament 
en tenia (fig. 127). Comunicada amb les premses de 
migdia i tramuntana per sengles portes, perfectament 
alineades, la septentrional va ser posteriorment con-

116. Tot i això, aquest nivell seria més alt que l’actual, ja que els trams de mur localitzats a llevant es troben actualment a nivell de fona-
mentació, mentre que els murs de ponent queden penjats per sota inclús de la cota final de la fonamentació.
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demnada, i aquest espai va quedar separat del de les 
premses de la banda nord. Inicialment, la cambra es-
tava pavimentada amb un sòl d’opus signinum, con-
servat només al costat occidental, que va ser rebentat 
per col·locar-hi un dipòsit a la banda de tramuntana 
(fig. 64 i 123). Aquesta reforma es devia fer de forma 
paral·lela al tancament de la porta nord, ja que aquesta 
nova estructura s’hi va obrir davant per davant i molt 
a prop. L’aljub es va excavar parcialment a la roca i, 
en un moment indeterminat,117 es va destruir el seu 
paviment i es va enfondir mig metre més. L’única dada 
cronològica de què disposem sobre aquesta estructura, 
a part del seu moment d’obliteració, que cal situar dins 
del segle iv, en un context d’abandonament general de 
les estructures de la part baixa del turó, és el proporcio-
nat per una petita rasa de fonamentació del mur de lle-
vant (UE 5115 i 5116) que, tot i l’escassíssim material, 
permetria situar a cavall dels segles i i ii la construcció 
del dipòsit, de forma paral·lela a l’ampliació cap a lle-
vant de tota la pars fructuaria.

Al costat meridional de l’estança es conserven les 
restes d’un mur (M 524) que, fruit d’una reforma 
d’època indeterminada, va suposar una reducció de 
l’espai de la cambra i la seva separació de les habitaci-
ons del costat de migdia.

Les excavacions de l’any 2004 van descobrir, a la 
banda oriental de la cambra, les restes d’un mur (UE 
5005), poc més que una empremta al subsòl, i part 
d’una filada de pedres lligades amb morter a l’extrem 
nord. Paral·lel al mur de límit oriental de l’estança (M 
520), sembla correspondre a una compartimentació de 
l’habitació. Aquesta compartimentació o diferenciació 
en dos espais no ha de correspondre necessàriament a 
un mur i podria tractar-se d’un simple graó. La manca 

d’estratigrafia associada impedeix, en principi, resoldre 
la qüestió.

Tot i això, la majoria d’informació referent a aquest 
àmbit ens la proporcionen les fotografies de principis 
del segle xx, on es pot apreciar que a l’interior de la 
cambra original se’n va bastir una segona de dimen-
sions menors, de la qual els murs M 524 i UE 5005 
en serien les úniques restes conservades. Aquesta nova 
cambra sembla anar directament relacionada amb la 
darrera fase de la premsa situada al nord (àmbits 107 
i 108), i segurament comportaria també l’elevació del 
nivell de circulació.118

Àmbits 107 i 108
Aquestes dues estances es disposen al nord de l’àm-

bit 109 de forma simètrica a les dues premses de mig-
dia (àmbits 110 i 111), i també devien presentar unes 
dimensions similars, tot i que el límit septentrional de 
l’àmbit 107 quedava fora de la finca excavada. A diferèn-
cia de les de la banda de migdia, aquestes estances, que 
també havien estat excavades per Melé, presentaven tota 
una successió de paviments d’opus signinum que eren 
apreciables en superfície (fig. 65). Per aquesta raó, l’any 
2004 es van excavar tots aquests paviments i es va poder 
apreciar que aquest havia estat un sector amb freqüents 
reformes, si bé puntuals, i sense canvis de funció.

Inicialment, les dues cambres estaven comunicades 
per una porta, i també ho estaven amb la cambra 109 
situada a migdia. Els paviments, com ja succeïa a les es-
tances meridionals, eren unitaris i cobrien també el llin-
dar de la porta amb opus signinum. Les premses devien 
presentar diferències amb les de la banda sud, ja que els 
elements de suport originals no eren blocs de sorrenca 
sinó un grup de dos encaixos de forma quadrangular 
obrats directament en el paviment. D’aquests, es conser-
vaven els dos de l’àmbit 108, mentre que al 107 només 
se n’apreciava un per culpa del mal estat de conservació 
de l’estança i la seva situació al límit de la finca.

En una segona fase, es va refer el mur que comuni-
cava l’àmbit 108 i el 109, fet que va implicar no sola-
ment el paredat de la porta original sinó haver de refer, 
del tot, el mur en alçat, ja perquè inicialment fos de 
tàpia o perquè l’estructura original es trobés malmesa. 
Paral·lelament, es va col·locar un sòl nou que respecta-
va la porta existent entre ambdues estances. Tot i que 
inicialment es va fer servir el mateix tipus de premsa, 
posteriorment va ser modificada, almenys a l’àmbit 
108 (l’únic on aquest element es conserva), on es va 
fer un forat al paviment per encaixar-hi un bloc similar 
als de les cambres de migdia (fig. 66 i 95). Val a dir que 

117. Aquesta estructura era completament farcida per un potent nivell d’abandonament amb materials probablement procedents de la 
zona de l’habitatge si atenem a la troballa d’abundants fragments de recobriment de paret barrejats amb les teules que conformen el gruix 
del material.

118. Tot i no apreciar-se de forma clara, en una de les fotografies antigues s’observa com també els murs del dipòsit es van recréixer fins 
a una cota similar a la de la premsa de l’àmbit 107-108.

Figura 64. Al centre de l’àmbit 109 es va construir un dipòsit 
parcialment excavat a la roca del subsòl.
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no es conservaven senyals d’una actuació similar a la 
cambra septentrional.

Posteriorment, es va col·locar un tercer paviment, 
0,30 cm per sobre de l’anterior, de factura molt més 
barroera, i es van unificar les dues estances, eliminant 
el mur que les separava (M 516). Curiosament, a ban-
da i banda del mur esborrat, les preparacions del sòl 
són diferents, presentant un rudus de pedres al costat 
nord, mentre que a la banda de migdia era unitari, és 
a dir, sense rudus ni cap altra preparació. Al damunt 
d’aquest darrer paviment encara s’apreciaven, al sector 
meridional, les restes d’un altre sòl d’opus signinum, 
groller i molt disgregat, que ocupava una superfície 
d’aproximadament 0,50 m de costat. No es tracta, en 
aquest cas, d’un paviment pròpiament dit, sinó d’una 
estructura associada al seu ús com a premsa, la base de 
l’orbis. Aquesta apreciació la confirmen les fotografies 
de principis del segle xx on es pot veure que aquest 
paviment es conservava en més bon estat i conformava 
una estructura de forma circular (fig. 124 i 125).

Malauradament, disposem de molt poques dades i 
menys materials per datar aquestes reformes. La prime-
ra cal situar-la a cavall dels segles i i ii, però no tenim 
cap dada de la darrera de les transformacions quan es 
van unificar les dues estances. Un cop realitzada aquesta 
reforma, la cambra se situava a una cota molt diferent 
de la de la resta del conjunt, i no es podria descartar que 
es tractés d’una actuació del segle iii o, ja, baiximperi-
al. Si fos així, aquesta seria l’única estructura d’aquesta 
època en tota la zona baixa del turó, raó per la qual ens 
inclinem a situar la reforma en algun moment de finals 
del segle ii o al iii com a molt tard.119

119. Tot i aquesta apreciació, cal valorar també el fet que, a les instal·lacions industrials d’època baiximperial, a la terrassa superior no hi 
ha senyals de l’existència de cap premsa i, per tant, no podem descartar del tot que aquesta se situés a la part inferior del turó.

Figura 65. Mentre que no hi ha 
proves de reformes a les prem-
ses de migdia del conjunt, les 
de la banda nord van patir di-
verses transformacions. Imatge 
de la superposició de diferents 
paviments a l’àmbit 108.

Figura 66. Les transformacions de l’àmbit 108 no solament 
afectaren els paviments sinó també el sistema de suport de les 
premses. Imatge de detall dels senyals de la premsa on s’aprecia 
com es va passar d’un sistema amb doble suport al de bloc mo-
nolític. 
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Àmbits 106 i 113
A migdia d’aquestes dues estances suara descrites, 

se’n situen dues més que hem agrupat per les seves si-
milituds. De l’àmbit 106, construït contra el mur de 
migdia de la cambra a l’extrem de llevant, solament es 
conservava part dels murs occidental (M 515) i orien-
tal (M 531). A l’interior d’aquest espai s’observaven les 
restes parcialment conservades d’un paviment d’opus 
signinum. La cota d’aquest sòl era molt inferior al de la 
cambra veïna, raó per la qual ens inclinem per inter-
pretar aquest espai com un dipòsit associat a la premsa 
de l’àmbit 107, bastit en el moment en què es va clou-
re la comunicació amb el 109 i que va separar el sector 
nord d’aquell espai central. 

Una funció similar realitzaria l’àmbit 113 (fig. 67), 
en relació amb la premsa de l’àmbit 108. En aquest 
cas, es va construir contra el mur nord de l’estança 108 
i solament es conservaven el mur occidental (M 517) i  
de migdia (M 518), i no hi havia cap senyal de pavi-
ment al seu interior, tot i que sí que en quedava un 
petit fragment a l’exterior, a migdia del mur M 516. 
Un cop més, la cota d’aquest paviment és més d’un 
metre més baixa que les de les cambres de la banda oc-
cidental i, probablement, cobria un petit espai de pas 
des d’on s’hi podia accedir. De fet, ja hem esmentat 
que possiblement les cambres occidentals eren espais 
oberts per llevant que presentaven un desnivell al cen-
tre de la cambra, necessari per permetre el moviment 
dels contrapesos de les premses. Seria a aquesta zona de 
servei a la qual donaria accés aquesta obertura i pavi-
ment. I també seria aquest, probablement, el nivell de 
circulació de la zona central, de tal manera que el mur 
de contenció de la banda de llevant (fig. 63) havia de 
ser, com a mínim, mig metre més alt del que es con-
serva en l’actualitat. Aquest fet el referma l’esglaonada 
de llevant, que, tot i no conservar tots els seus graons, 
es perllongaria més de mig metre per damunt de la 
cota actual d’aquest mur perimetral (fig. 68). Aquest 
fet és important, ja que A. López, en les seves excava-
cions dels anys vuitanta, va datar l’abandonament de 
les estances de llevant al segle iii, però va considerar 
que el sector seguia actiu al segle iv, ja que els nivells 
d’aquella època no cobrien el mur de contenció (López 
1992, 85). Això havia de ser així perquè el mur era més 
alt que en l’actualitat i segurament seguia conservant 
la seva funció original, ja que l’accés principal a la vil-
la en època baiximperial es realitzava precisament per 
l’est. De tota manera, els estrats baiximperials que va 
excavar A. López i els que es van localitzar a les ex-
cavacions del 2004 són estrats d’abandonament i re-
bliment que no van associats a cap estructura, ans al 
contrari, les colgaven.

Com ja hem avançat, les excavacions d’A. López 
van permetre determinar que les cambres de l’extrem 
de llevant eren una ampliació de la zona productiva re-
alitzada a finals del segle i o com a molt tard a principis 

del segle ii, que van seguir en ús fins al segle iii, mo-
ment en què el sector va ser abandonat. Com succeïa 
a les estances de la zona industrial, l’abandonament de 
determinades estructures va ser ordenat i es van extreu-
re aquells materials que resultaven de bon aprofitar, 
raó per la qual les restes es van trobar despullades de 
tot allò mínimament útil que pogués facilitar la inter-
pretació sobre el seu ús.

Àmbit 105
Situat a l’extrem meridional d’aquest conjunt, 

aquest espai constituïa, en realitat, una escala (M 513-
514) (fig. 68) que permetia salvar el desnivell entre 
aquest sector i la zona de ponent, a través de tot un se-
guit de graons construïts amb tegulae, sobre una prepa-
ració d’opus signinum. Actualment només es conserven 
els graons de l’extrem de llevant –els superiors s’han 
perdut–, però el seu desenvolupament en alçat permet 
determinar que aquesta escala assoliria una alçada de 
més de mig metre per damunt de la cota actual conser-
vada del mur de contenció. L’escala recolza contra un 
dels contraforts d’aquest mur de contenció.

Àmbit 104
Espai de 8 m per poc més de 3,5 m situat al nord 

de l’àmbit 105. En aquesta cambra s’aprecia clarament 
com l’ampliació es va bastir contra un mur, l’occiden-
tal, preexistent (fig. 69 i 96). Així, mentre que el mur 
oest finalitza –fins i tot la seva fonamentació–, els murs 
de la nova ampliació fonamenten a una cota molt més 
baixa.

López va considerar que el nivell de circulació de 
totes les estances d’aquest sector se situava damunt del 
nivell verge del subsòl, que es va aplanar i compactar 
(López 1992, 87). No era ben bé així, ja que tot i no 
conservar-se la pavimentació d’aquesta estança, les ex-
cavacions del 2004 van posar al descobert part d’una 
porta, oberta al mur de llevant de l’estança (M 510), 

Figura 67. A la banda de llevant de les premses septentrionals, 
es van construir sengles dipòsits per recollir el most. Imatge del 
dipòsit de l’àmbit 113.
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que conservava, encara, una de les tegulae que confi-
guraven el llindar i un dels forats de polleguera de la 
mateixa porta. Aquesta obertura se situa a una alçada 
aproximadament mig metre per damunt del nivell del 
subsòl original. Aquest fet es va corroborar durant l’ex-
cavació de l’àmbit 114, que sí que conservava la seva 
pavimentació d’opus signinum. Tot i això, és ben cert 
que aquestes estances es localitzaven a una cota clara-
ment inferior en relació amb les de la banda occidental 
de la pars fructuaria.

Al centre de l’estança es va localitzar una tomba 
emmarcada i coberta amb pedres en forma de cista ru-
dimentària. No és l’única sepultura trobada en aquest 
sector, ja que a l’àmbit 1 en van aparèixer dues més. 
La manca de dades estratigràfiques no permet datar-les 
amb seguretat, però tant A. López com M. Zucchitello 
s’inclinaren per proposar una cronologia altmedieval, 

sense descartar la possibilitat que calgués relacionar-les 
amb les primeres reutilitzacions de l’espai després de 
l’abandonament de la vil·la (López 1992, 87).

Àmbit 103
Àmbit de quasi 3 m per 2,75 m situat a tramunta-

na de l’espai 109 (fig. 96). Completament excavat per 
A. López als anys vuitanta. En aquest cas, es conserva 
l’espai de la porta d’accés situada a la banda nord que 
l’obria a l’àmbit 102.

Una segona porta, oberta al costat est (M 504), la 
comunicava amb l’àmbit 114.

Àmbits 101 i 102
Situats a l’extrem de tramuntana de la zona, es 

conserven molt deficientment, i han desaparegut 
gran part dels seus límits, especialment per la banda 

Figura 68. L’ampliació cap a 
llevant es va realitzar en un sec-
tor ubicat a una cota inferior a 
la de les premses, desnivell que 
se salvava amb una graonada. 
Aquesta, situada alineada amb 
la que conduïa a la pars urba-
na, acabava de definir l’accés 
oriental a la vil·la.
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de llevant, com no fos que es perllonguessin fora de 
la finca excavada. Un cop més, es tracta d’un espai 
completament excavat als anys vuitanta, i les dataci-
ons proporcionades són les mateixes que en les altres 
estances de l’entorn, és a dir, una construcció a cavall 
dels segles i-ii i un abandonament dins del segle iii, 
amb un llarg procés de colgament al llarg del baix 
imperi.

Àmbit 114
Situada a llevant de l’àmbit 103, d’aquesta estança 

només en coneixem l’extrem occidental, ja que es per-
llongava fora de la finca excavada (fig. 69). Era l’única 
cambra que conservava el paviment, d’un opus signi-

num poc polit. Es comunicava a través d’una porta 
amb la cambra situada a ponent.

L’excavació de l’any 2004 realitzada a llevant dels 
àmbits 105 i 104 va demostrar que no existia cap més 
estança en direcció est, almenys en contacte amb l’àm-
bit 104.

Amb totes aquestes dades es pot dibuixar la forma 
d’aquest sector, conformat per tot un seguit d’estances, 
recolzades contra el mur de contenció de la terrassa 
de la pars rustica i amb un gran espai obert davant de 
l’àmbit 104 i de l’escala d’accés a la zona occidental. 
Desconeixem si aquest esquema es repetiria a migdia 
de l’escala, ja que aquell sector resta fora del clos arque-
ològic i inexplorat.

Figura 69. Vista general de les 
estances bastides a principis del 
segle ii, a l’extrem de llevant 
de la pars fructuaria.
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5.1. La vil·la republicana

Les restes del conjunt d’edificacions que actual-
ment es poden contemplar al vessant oriental del turó 
de Can Magí pertanyen a una vil·la concebuda i cons-
truïda en època augustal i que, amb importants trans-
formacions, va perdurar fins a finals del segle v de la 
nostra era. Però no són aquestes edificacions les més 
antigues de l’establiment, ja que al llarg de les excava-
cions, tant de les realitzades als anys vuitanta del segle 
xx com de les endegades l’any 2000, es van anar po-
sant al descobert, aquí i allí, elements que demostraven 
l’existència d’un edifici anterior (fig. 70). No es tracta, 
ni de bon tros, d’un cas únic. Són abundants les vil·les 
altimperials que presenten fases d’ocupació anterior. El 
problema és que tot sovint aquests indicis es limiten a 
alguns estrats dispersos no associats a estructures o, en 
el cas que se’n trobin, constitueixen elements aïllats 
que no permeten reconstruir la forma ni les dimensi-
ons de l’establiment.

La vil·la dels Ametllers ha proporcionat no sola-
ment tot un seguit d’estrats relacionats amb aquesta 
primera ocupació, sinó que ha conservat algunes de les 
estructures que la conformaven, fet que permet dibui-
xar de forma més clara que en altres indrets la forma i 
el funcionament d’aquest establiment, tot i que de ma-
nera insuficient. Com passa en tants altres jaciments 
del nord-est peninsular, la reconstrucció d’època au-
gustal va ser tan radical que, de fet, va significar el col-
gament total de les construccions anteriors i la creació 
d’un edifici de nova planta.

Afortunadament, la construcció del nou edifici va 
implicar una elevació del nivell de circulació respecte 
a l’època precedent d’aproximadament un metre, cir-
cumstància que havia d’influir positivament en la con-
servació de restes d’aquesta primera edificació. Però no 
va ser així a tot arreu, ja que en determinats indrets, 
com la gran piscina que va ocupar el centre del gran 
pati nord o al sector termal i de les sales de recepció, 
es van realitzar importants rebaixos del terreny, ja fos 
per construir la piscina esmentada o per obrar els hi-
pocausts, forns i espais de servei, que afectaren radi-
calment totes les estructures republicanes de la part 
central de la terrassa.

Tot i això, són abundants els indicis de què dispo-
sem de cara a presentar una interpretació arquitectòni-
ca i funcional de les construccions del segle i aC.

Alguns elements, com ja hem esmentat, foren lo-
calitzats en les excavacions de l’any 1976 i de la dè-

cada dels vuitanta, especialment als sondeigs realitzats 
al sector nord-oriental de la vil·la. En aquesta zona es 
van trobar dues sitges, una excavada l’any 1976 i l’al-
tra entre el 1989 i el 1992, associades a nivells d’obli-
teració d’època augustal. A prop de la segona, es va 
localitzar un sector de la roca del subsòl retallat que 
va ser interpretat com el basament d’un mur. La pre-
sència de materials ceràmics locals i de les dues sitges es 
van interpretar com les restes d’un assentament ibèric, 
relacionable amb els de Pola o amb les sitges localitza-
des al Mont Guardí.120 Les posteriors excavacions en 
extensió han permès situar amb més precisió aquestes 
restes i relacionar-les amb un context més general que, 
com veurem, permet rebutjar aquella possibilitat basa-
da exclusivament en el fet que les sitges eren el sistema 
d’emmagatzematge habitual en el món ibèric. Per altra 
banda, tampoc era correcta la interpretació del retall 
fet a la roca com un muret, ans al contrari, es tractava 
del lateral de llevant d’una canalització realitzada re-
tallant la roca i que cal datar en època imperial, sense 
cap relació amb les estructures republicanes, tal com 
veurem en l’apartat corresponent.

L’establiment d’època republicana ocupava, ja, la 
terrassa que, situada a mitja alçada de la cara oriental 
del turonet de Can Magí, va ser aprofitada, en època 
imperial, per bastir-hi la pars urbana de la vil·la. Aques-
ta elevació, situada a uns 300 metres de la línia de costa  
actual, constitueix la primera elevació del terreny a po-
nent de la platja Gran de l’actual població, que era i és 
la cala més gran de la vall, i que constitueix el millor 
lloc per fondejar de la zona, especialment per la dispo-
sició del terreny, amb una cala oberta, però protegida a 
cada costat per esperons rocosos que, en certa mesura, 
l’arreceren. Al situat a migdia de la platja, conegut com 
el Mont Guardí, s’hi han documentat en excavacions 
realitzades fa unes dècades algunes sitges que s’han po-
sat en relació amb un petit poblat ibèric de barrera que 
ocuparia l’indret (Nolla i Casas 1984, núm. 362, 209, 
amb la bibliografia anterior; Burch 1996). Malaura-
dament, no s’han recuperat altres restes que permetin 
confirmar-ho, en un lloc que, en època altmedieval, va 
constituir el nucli original de l’actual vila de Tossa.

En canvi, és incontestable l’existència d’un altre as-
sentament ibèric a la punta de Pola situada al nord de 
la platja (Nolla i Casas 1984, núm. 357, 208, amb la 
bibliografia anterior). 

L’indret elegit per construir-hi la vil·la dels Amet-
llers era una combinació perfecta de comoditat, visi-
bilitat i, fins i tot, salubritat, i amb un punt d’aigua 
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120. López et al  2001, 21, que admet que els materials contextualitzats se situen entorn del segle ii aC, però que considera el jaciment 
anterior (segle iv aC) per la troballa fora de context d’alguns materials anteriors (ceràmica àtica de figures roges).
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Figura 70. Planta general de la vil·la amb indicació de les estructures de la fase republicana. 
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a l’abast d’enorme importància. Així, els edificis es 
van bastir originalment en una zona lleument elevada 
i protegida de les inclemències pel mateix turó, allu-
nyats de les zones més baixes i insalubres i, al mateix 
temps, a prop d’una deu natural d’aigua. Però l’indret, 
sobretot, oferia una visió privilegiada de la zona de la 
costa, i aquest va ser segurament un dels motius prin-
cipals de la seva elecció.

Per construir els diversos edificis i instal·lacions es 
van haver de realitzar importants treballs de condicio-
nament del terreny per tal de crear una gran terrassa, 
tot aprofitant que el subsòl, format per pedra sorrenca, 
molt fàcil de treballar, simplificava la tasca. Tant és així 
que, fins i tot, aquesta va ser emprada per crear sòls, i 
sòcols d’alguns dels murs d’aquell primer establiment.

Desconeixem les dimensions exactes de la vil·la 
republicana, tot i que sembla concentrar-se a l’espai 
central i de tramuntana de la zona que posteriorment 
ocuparia l’edifici residencial imperial. Com veurem, és 
allí on s’han localitzat la majoria d’estrats i estructures 
d’aquesta fase, però no podem oblidar que a la zona de 
migdia es va descobrir un tram de mur (M 325) que 
segurament correspondria a aquest moment construc-
tiu. Tot i que no disposem d’elements estratigràfics per 
fonamentar aquesta afirmació, el parament i la tècnica 
constructiva utilitzada així semblen indicar-ho.

Actualment, la terrassa queda definida, cap a po-
nent, per un llarg mur de tanca, obrat contra el vessant 
del turó. Aquest devia ser, també, el límit en època re-
publicana, ja que alguns dels retalls localitzats a la zona 
del pati i que pertanyien a aquesta època se situen molt 
a prop del límit actual. No sabem si ja existia un primer 
mur de tanca, que posteriorment fou substituït per l’ac-
tual, però la proximitat de les restes, com acabem d’es-
mentar, i el perill d’esllavissades des de la part superior 
del pujol ho fan versemblant. Per la banda de tramunta-
na també és possible que les edificacions s’estenguessin 
més enllà de l’actual límit de la finca, ja que una de les 
estances més ben conservades d’aquest primer establi-
ment es perllongaria lleument en aquella direcció, com 
de fet també ho faria l’edifici d’època imperial.

Per llevant, la terrassa finalitzava abruptament tot 
seguint el desnivell natural del terreny. Actualment, tot 
aquest sector ha patit esllavissaments i presenta un as-
pecte molt diferent del que devia oferir en època antiga. 
La vil·la augustal va guanyar espai al terreny construint 
un sistema de potents murs de contenció que van per-
metre crear una gran plataforma artificial damunt la 
qual es van disposar estructures. D’aquest mur de con-
tenció, sobre el qual parlarem a bastament a l’apartat 
corresponent, se’n conserva només el basament, a la 
part baixa del puig, el qual queda a una distància d’en-
tre 6 i 8 metres de l’actual límit oriental de la terrassa.

Més difícil resulta esbrinar quin era el límit oriental 
de la vil·la en època republicana. Les restes localitza-
des semblen indicar que ja aquest primer edifici es va 

bastir guanyant espai al pendent natural, i, per tant, 
devia disposar d’un sistema de murs de contrafort. 
Així, moltes de les estructures localitzades a l’extrem 
de llevant de la terrassa actual es perllonguen més enllà 
i han quedat tallades pels esllavissaments. A més, ja no 
s’assenten directament damunt la roca del subsòl, com 
succeeix amb les restes de la zona central i occidental, 
sinó al damunt de nivells de terraplenament, que es 
van fent més potents a mesura que s’avança en direcció 
est i sud, ja que, en aquesta segona direcció, el turó 
també presenta un cert desnivell. 

La resposta al problema es troba en els diversos 
murs de contenció localitzats en sondeigs realitzats per 
Melé a principis del segle xx i per A. López a finals dels 
anys vuitanta al marge del turó, i que han posat al des-
cobert un llarg mur orientat de nord a sud, que va ser 
aprofitat en el sistema de sosteniment de la plataforma 
de la vil·la (fig. 71). 

Les excavacions de Melé es van iniciar l’any 1914 
tot resseguint un llarg mur que, orientat de nord a sud, 
aflorava a la part baixa del pujol. Aquest mur no és el 
que actualment tanca per ponent la pars rustica de la 
vil·la sinó un altre de paral·lel que se situava a l’oest 
d’aquest i que ens és conegut en algunes fotografies 
d’època (fig. 13) i en un plànol de les excavacions rea-
litzat pel religiós, i amic de Melé, Josep Solé de Morell 
(fig. 12). Aquest mur no és visible actualment, i les úni-
ques referències de què disposem ens les proporciona el 
metge arqueòleg: «El primer de Febrer de l’any 1914 
vaig començar les excavacions per un mur que estava al 
descobert i tenia 1’50 metres de llargada i 66 centíme-
tres d’alçada per 69 centímetres de gruix, que, al meu 
entendre, havia d’ésser d’època romana. No vaig errar-
me, puig als pocs dies ja tenia al descobert tota la llarga-
da del dit mur, que és de 28’10 metres, fins a l’angle de 
l’altra paret que no he pogut descobrir encara» (Melé 
1922). Aquesta descripció planteja diverses incògnites, 
ja que no fa referència al tipus de construcció ni als 
materials emprats i queda sense explicar la referència al 

Figura 71. Restes del mur de contenció d’època republicana (al 
fons). Aquest mur va ser descobert en les excavacions d’Ignasi 
Melé i, posteriorment, colgat.
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segon mur en angle. A partir de les fotografies d’època 
es pot apreciar que es tracta d’un mur de característi-
ques molt similars al que actualment és encara visible i 
que, com veurem, constituïa l’autèntic límit de la pla-
taforma superior en època augustal. Però queda per sa-
ber si les pedres que conformaven el parament estaven 
lligades amb morter o fang, fet que ajudaria a situar-lo 
cronològicament, ja que a partir d’època augustal tots 
els murs de la vil·la estaven lligats amb morter, a dife-
rència del que succeïa en època republicana.

A. López, en un sondeig realitzat a la zona central 
del vessant, va localitzar un mur nord-sud que va inter-
pretar com el mur de contenció de la terrassa superior 
(López et al  2001, 25). Aquest mur se situava uns 4 
metres a ponent del límit amb la pars rustica i fona-
mentava a una cota gairebé un metre i mig per damunt 
d’aquella (fig. 71). Però el més interessant és que es 
tractava d’un mur de pedres lligades amb fang. A la 
campanya de l’any 2004, vam tornar a netejar el sector 
ocupat per aquest mur, i vam observar que, sobre una 
base de pedres lligades amb fang, s’hi havia obrat un 
petit mur de rajols i ciment, potser per intentar evitar 
esllavissaments després que A. López hagués finalitzat 
el sondeig. Tot sembla indicar que aquest mur és el 
mateix que ja va localitzar Melé, circumstància que el 
plànol de Solé de Morell, tot i que aproximatiu, sembla 
refermar. Aquest fet el reforcen els seus propis escrits, 
on comenta: «[...] on esta el mur al descobert, comensá 
a escabar anan descubrin el mur o paret fins a uns 5 
metres, en dit lloc troba altre paret i un paviment sense 
mosaic que es anomenat per el lloc dels horreums» 
(Solé de Morell 1934, 1). Aquesta distància de 5 m 
que esmenta Melé entre el mur i la pars rustica és, gros-
so modo, la mateixa a la qual va localitzar el mur A. 
López en el seu sondeig.

El fet que aquest mur sigui bastit amb pedra i fang 
fa versemblant que es tracti del mur de contenció de la 
terrassa original, construït no a la part més baixa sinó 
a mig vessant. Aquest mur hauria d’assolir una alçada 
menor que el que es va bastir en època augustal, tant 
pel fet de fonamentar-se a una cota més alta com per-
què les edificacions republicanes es van construir un 
metre per sota que les d’època augustal i, per tant, la 
seva alçada havia de situar-se entre els 3 i 4 m. 

La majoria de restes i estrats que pertanyien a la fase 
republicana es concentren a la zona central i septentri-
onal de la terrassa, però no es pot descartar que alguna 
construcció annexa es bastís a l’extrem de migdia de la 
finca. Així, en un sector que ja s’havia excavat als anys 
trenta121 i al qual, curiosament, no fa cap referència A. 
del Castillo en els seus articles publicats, però que sí 
que apareix en el plànol realitzat per Solé de Morell en 
aquella època, va aparèixer un mur orientat en direcció 
nord-oest/sud-est, descontextualitzat de cap altra resta 

(M 326). La seva orientació no és la mateixa que la de 
les altres estructures del moment, però això també suc-
ceïa en època imperial, quan algunes cambres d’aquest 
sector també es desviaven respecte als eixos generals 
de l’edifici, possiblement per adaptar-se a la topogra-
fia del lloc, en un espai que sempre va ser marginal i 
on la terrassa sembla fer-se més estreta, especialment 
cap a l’oest. Aquest tram de mur presentava una tèc-
nica constructiva idèntica a la de la resta d’estructures 
d’aquesta fase, amb pedres irregulars, lleument polides 
a les cares exteriors i lligades amb fang.

Una mica més al nord d’aquest mur es va excavar 
una petita canalització, amb una orientació molt simi-
lar a la de la paret, i construïda amb murets de pedra 
i fragments de teules (M 337, 338) (fig. 72). Aquesta 
canal, que no presentava cap arrebossat interior i que 
emprava el nivell del subsòl com a fons, va quedar es-
capçada pels seus dos extrems per les reformes poste-
riors, i es va conservar exclusivament en l’espai que va 
ocupar un petit dipòsit, que la va preservar (àmbit 3).

121. Per aquesta raó, no disposem de cap estratigrafia relacionada amb les estructures d’aquest sector.

Figura 72. Restes de la canalització republicana localitzada al 
subsòl de l’àmbit 3.
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Tal com s’ha dit, tots els murs d’aquesta fase estan 
bastits amb pedres irregulars, polides exteriorment i 
lligades amb fang. Tot i això, podem distingir-hi dos 
grups molt clars. Així, les estructures dels extrems de 
tramuntana i migjorn presenten una tècnica poc acu-
rada, on les pedres mostren superfícies poc polides i es 
combinen amb fragments de teula usats per regularit-
zar els paraments i farcir els espais que les irregularitats 
de les pedres deixen buits. Contràriament, els murs de 
la zona central solen usar pedres de mides lleugerament 
més grans, amb un acabat exterior molt més polit, amb 
els angles treballats per facilitar l’encaix entre peces i 
amb vestigis d’un arrebossat de calç blanca que es va 
trobar encara in situ en alguns paraments, però que 
era molt abundant a l’entorn d’aquests murs dels quals 
s’havia desprès (fig. 38). Els alçats, per sobre d’aquest 
sòcol de pedra, devien ser bastits amb tovot, del qual 
se’n va localitzar una bossada a l’excavació de l’àmbit 
23, a tocar del mur de llevant de l’edifici (UE 1830). Els 
sostres eren de tegulae i no solament a la zona central, 
ocupada per l’espai principal de la casa, sinó també a 
les cambres i zones industrials del sector septentrional, 
com ho demostren els nivells amb un conjunt notable 
de materials d’aquesta mena recuperats a les excavaci-
ons i que provindrien de l’ensorrament dels sostres.

A la zona central de la terrassa, espai que posterior-
ment va ser ocupat per part del pati i les sales de recepció 
de la vil·la, es dibuixa un edifici de planta quadrangular, 
que es distingeix de la resta d’estructures per l’aparença 
del parament, com acabem d’esmentar. La seva situació 
central dins la terrassa va convertir aquest sector en el 
melic de la pars urbana de la vil·la al llarg de tota la seva 
història, i va patir diverses i importants modificacions, 
de tal manera que la seva conservació era molt desigual. 
A més, el fet que algunes de les cambres de l’edifici 
imperial, especialment aquelles que conservaven restes 
de paviments de mosaic, no es poguessin excavar en 
extensió, també ens impedeix saber si es conserven més 
restes per sota d’aquests paviments. Com a tercer factor 
caldria esmentar que aquest és el sector en el qual la 
successió de reformes van afectar més el subsòl. Així, 
dues de les estances del costat oriental de la vil·la im-
perial (àmbits 14 i 19) van disposar, en algun moment 
de la seva història, de sengles sistemes d’hipocaust. El 
mateix va succeir a les cambres 15, 20, 24, 25 i 28, que 
formaven part del conjunt termal i que presentaven els 
nivells de circulació molt més baixos que a la resta de 
l’edifici també per la presència d’hipocausts.

El resultat de totes aquestes transformacions és una 
planta incompleta, part de la qual es pot restituir grà-
cies a les rases de fonamentació d’alguns dels murs, 
perduts completament els paraments, com succeeix a 
l’àmbit 27, on un retall a la roca (UE 1231) ens mostra 
el perllongament del mur nord-sud localitzat a l’àm-
bit situat a migdia (fig. 74), o a la rasa localitzada a 
la zona del pati, orientada d’est a oest, que, un cop 

més, perllonga un mur completament desmuntat, ja 
que l’indret es va aprofitar com a zona de servei de les 
termes en època imperial. Al porticat de llevant, es va 
recuperar una tercera rasa d’espoli d’un mur de l’edifici 
republicà que, en aquest cas, es va obrir en terra por-
tada que els mateixos constructors de la vil·la havien 
hagut de col·locar per crear una plataforma horitzontal 
en un sector on originalment el pendent del turó ja 
davallava de forma pronunciada (fig. 73).

De la compartimentació interior de l’edifici només 
es conserva un mur, situat a l’àmbit 27 (M 194) i que 
s’ha salvat gràcies a ser emprat com a fonamentació del 
mur de migdia d’aquest àmbit en època augustal (fig. 
74). Bastit directament sobre la roca del subsòl, només 
es va poder observar per la cara nord, i va quedar clar 
que la part conservada corresponia a la fonamentació, 
tal com ho indicaria la irregularitat del parament, lli-
gat amb fang, i el fet que la seva rasa constructiva es 
trobava segellada pel paviment original de l’estança. 

Figura 73. Algunes de les estructures republicanes foren com-
pletament anorreades en la reforma augustal. Això succeí amb 
el mur que travessava d’est a oest l’àmbit 13 i del qual solament 
en resta una part de l’arrencament, integrat en les fonamenta-
cions augustals, i la rasa d’espoli.

Figura 74. Dins l’àmbit 27 es conserven restes d’un mur re-
publicà, posteriorment integrat en la fonamentació augustal, 
així com del retall practicat a la roca per col·locar-hi un segon 
parament actualment desaparegut del tot.
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Aquest mur finalitzava, per l’est, a l’altura del retall 
que de nord a sud marcava el que era possiblement 
la façana oriental de l’edifici i que es perllongava en 
direcció sud, dins l’àmbit 23, on es conservava part del 
parament (UE 1828, M 376).

Entre els nivells associats a aquesta fase relaciona-
bles amb l’habitatge cal remarcar la troballa als àmbits 
23 i 27 d’un nivell de tegula i imbrex, procedents de 
l’ensorrament del sostre de l’edifici republicà. Val a dir 
que la factura del mur localitzat en aquestes estances 
fa pensar que es podria tractar de la façana oriental de 
l’edifici residencial, i que el fet que l’enderroc de teules 
es localitzés a les dues bandes del mur pot indicar l’exis-
tència d’un porticat a llevant de l’edificació, esquema 
que, de fet, es repetí a la vil·la imperial. Aquest estrat, a 
més, es va dipositar directament damunt d’un nivell de 
circulació, de terra piconada, que reforça l’existència 
d’un espai de circulació en aquest sector de l’edifici.

Dins l’àmbit 27 es va poder recuperar un nivell 
de circulació, format per terra compactada i amb la 
presència abundant de carbons i cendres (UE 1210 i 
1211). Aquest nivell se situa immediatament per sota 
d’un potent estrat format quasi exclusivament per 
fragments de tegula i imbrex, que procedien de l’ensor-
rament del sostre. Aquesta presència de cendres és ge-
neral als nivells d’abandonament d’època republicana 
i fa pensar en la possibilitat que un incendi es trobi a 
l’origen de la reforma total de l’edifici. Aquesta asso-
ciació de les cendres amb els nivells d’abandonament 
dels àmbits republicans i sobre els seus paviments de 
terra piconada és general, tot i que no presenten mai 
una gran potència.

El mur més ben conservat és el que, situat al mig 
del pati de la vil·la imperial, circulava de nord a sud, 
lleument esbiaixat respecte a l’orientació de l’edifici 
augustal, format per pedres de forma irregular, algu-

nes de mides considerables, però ben treballades exte-
riorment per presentar un parament tan polit com fos 
possible, i lligades amb fang (fig. 25). Per construir-lo 
es va retallar la roca del subsòl. Aquest mur constituïa 
la façana occidental de l’edifici principal, ja que, com 
veurem, la zona de ponent de la terrassa era emprada 
com a lloc de treball. 

La tasca arqueològica no va poder determinar si el 
mur, actualment tallat per la piscina del jardí, es per-
llongava en direcció nord formant una sola unitat amb 
un altre de localitzat al límit de tramuntana de la finca 
excavada. L’alineació d’ambdós murs i l’existència d’un 
lleu retall a la roca a l’espai situat entre tots dos po-
drien fer-ho pensar, però els paraments són diferents: 
l’acabat de referir és molt menys polit, amb abundant 
ús de fragments de teules, i amb una absència total de 
cobriment exterior. Més aviat ens inclinem per pensar 
que la vil·la presentava, en aquesta banda, una aline-
ació de les estructures i, potser, a l’espai entre el nucli 
central, situat a migdia, i la zona de treball, localit-
zada al costat septentrional, existia una porxada que 
actuaria d’element de connexió. Aquesta possibilitat la 
refermaria la localització d’un nivell d’abandonament 
amb abundant presència de fragments de tegula, situat 
immediatament a llevant de l’esmentat retall.

Dels elements interiors d’aquest edifici, a més de 
les restes de paviment localitzades a l’àmbit 27, només 
es va poder identificar un segon sòl de terra piconada 
retallat per dos forats circulars, que es trobaven a l’an-
gle sud-oest de l’edifici, que opinem que correspondria 
a la part de darrere de l’edificació (fig. 75). Farcits en el 
moment de la seva obliteració amb restes de morter de 
calç que procedien de l’arrebossat dels murs perime-
trals, es tractava de dos basaments per col·locar-hi sen-
gles dolia, i el seu ús es podria posar en relació, potser, 
amb la cuina de la casa o amb un rebost.

Figura 75. El costat nord de la 
cisterna (àmbit 21) és un dels 
sectors on s’aprecia més bé 
l’evolució estructural de la vil·la. 
A la part inferior s’aprecien les 
restes d’un mur d’època repu-
blicana. Immediatament al da-
munt es conserva part del mur 
del porticat de migdia d’època 
augustal. Per damunt d’aquest, 
en el moment de construir les 
termes, es va bastir un segon 
mur de tanca del porticat, que 
conserva encara part del seu 
revestiment pintat. Finalment, 
tots aquests elements quedaren 
integrats dins la fonamentació 
de la cisterna.
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Tot el sector de tramuntana i ponent de la terrassa 
estava ocupat per un conjunt d’espais tant coberts com 
a l’aire lliure, destinats a tasques industrials.

A l’extrem nord-est de la finca excavada, dins l’àm-
bit 33 i part del 38 es localitzà un conjunt de dues es-
tances definides per murs de pedres lligades amb fang, 
que es caracteritzen per l’ús de fragments de teules, a 
més de pedra, en els seus paraments (fig. 76). Aquests 
murs es conserven a ponent (M 364), llevant (M 365 
i 366)122 i migdia (UE 1606, M 363), mentre que 
es perllongarien vers el nord, fora de l’espai excavat. 
L’únic senyal de la divisió d’aquest àmbit en dos espais 
diferenciats és un retall d’est a oest que separa l’espai 
per la meitat, que coincideix amb un canvi en la se-
qüència estratigràfica recuperada a un i altre costat. És 
possible que la divisió hagués estat realitzada amb un 
material perible com la fusta, ja que no es tracta d’una 
autèntica rasa de fonamentació sinó d’un simple retall 
que marca un cert desnivell entre la banda nord, uns 
centímetres més alta, i la de migdia. Dins d’aquestes 
estances l’únic element descobert al seu interior és una 
solera obrada amb un parell de tegulae (UE 1617) situ-
ada al centre de l’estança, i que fou destruïda en bastir-
se el mur M 371, que en època augustal constituïa el 
límit del porticat del jardí.

Al sud d’aquestes petites cambres es localitza un es-
pai aparentment obert, sense cap mur. En aquest sector 
s’aprecia un retall nord-sud que va ser interpretat, en 
les excavacions dels anys vuitanta, com un basament 
de mur d’època republicana (López et al  2001, 20-
23). Però part del retall (la banda occidental) corres-

pon a la construcció d’una canalització molt posterior, 
i només a la banda oriental s’observa un rebaixament 
de la roca per crear una superfície planera. En aquesta 
zona oberta es van trobar quatre sitges. Dues d’elles 
havien estat completament excavades durant les cam-
panyes dels anys vuitanta (fig. 120), i d’una altra se 
n’havia excavat la meitat,123 tot i que, a les publicaci-
ons, només es parla d’una (López 2001, 21). De tota 
manera, les referències estratigràfiques a l’altra sitja 
daten el colgament en època augustal, cronologia que 
coincideix amb les dades proporcionades per la sitja 
més meridional del conjunt, excavada l’any 2001.

A llevant d’aquest sector es troba un element d’in-
terpretació complexa i que no va poder excavar-se to-
talment ja que se situava al marge del turó. Es tracta 
d’una solera de rajols, de la qual només se’n va desco-
brir una petita porció. 

A tota la zona situada a ponent i nord d’aquesta 
solera es van recuperar, a més, abundants restes de dolia 
esclafades en el moment d’obliteració del sector (fig. 
77). Finalment, i aquest és un fet que també es repeteix 
a les estructures situades més al sud, tot el sector apa-
reixia cobert per una gran capa de teules, tot i no existir 
senyals de murs perimetrals. Aquest espai devia anar 
cobert per una porxada. El sistema de suport cal cercar-
lo en els forats de pal que van aparèixer als àmbits 32 i 
34 i que mostren una certa regularitat i alineació.124

L’obliteració de les sitges en època augustal sembla 
demostrar una convivència, en el mateix espai, de dos 
sistemes d’emmagatzematge diferents, les sitges i les 
dolia.

També en aquest sector es localitzaren una peti-
ta canalització d’imbrices, escapçada pels extrems per 
construccions posteriors, i un petit muret est-oest dins 
l’àmbit 33, sense connexió amb altres estructures que 
ajudin a la seva interpretació funcional.

A l’oest de la zona d’habitatge se situava un sector 
que també es va emprar com a àrea de treball (fig. 78). 
L’ús d’aquest espai com a jardí en èpoques posteriors i 
el fet que la roca es localitzés a una cota més elevada que 
a la meitat de llevant de la terrassa, i que, per tant, no 
es modifiqués de forma important la cota de circulació 
en època imperial, provocà que les restes d’època repu-
blicana siguin molt escasses. Tot i això, alguns indicis 
ens permeten certificar-ne l’ús com a àrea de treball, 
especialment les modificacions realitzades a la mateixa 
roca per preparar-la i adaptar-la. Aquesta s’havia reta-
llat formant un espai aproximadament quadrangular 
(tot i que el sector de ponent era irregular), amb un 

122. Val a dir que el mur oriental de l’estança (M 365) es conservava de forma desigual, afectat per la rasa de fonamentació d’una estruc-
tura posterior (M 161), i no queda clar si girava vers llevant, on hauria existit una altra cambra, però l’excavació d’aquell espai (àmbit 35) no 
va aportar cap dada que confirmés aquesta possibilitat.

123. Es tracta de la sitja UE 1938, situada a cavall dels àmbits 32 i 33.
124. Sens dubte, el nombre d’elements suportats era més abundant, però cal no oblidar les transformacions patides pel sector en èpoques 

posteriors, especialment l’àrea del pati, on se situaria el límit d’aquest espai, o per llevant, on els esllavissaments han fet desaparèixer tota resta.

Figura 76. A l’extrem nord de la finca es conserven les restes 
de diverses estances d’època republicana, que combinen els pa-
raments obrats amb d’altres que aprofiten la roca del subsòl, 
convenientment treballada, com a fonamentació.
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espai central rebaixat i perfectament planer, delimitat 
per la mateixa roca, sense que sigui possible saber si 
aquest era un espai obert o la roca constituïa el sòcol 
d’uns murs avui perduts. Tot i això, no es va recuperar 
a l’excavació cap element ni estrat que pogués fer pen-
sar que es tractava d’un espai cobert.125 Tampoc es va 
recuperar en les excavacions cap material que permeti 
una aproximació a l’ús d’aquesta zona, però les seves 
dimensions i situació fan pensar en un espai productiu 
més que no pas associat a l’habitatge.

Però altres dades ens poden acostar a interpretar-ne 
l’ús. A migdia d’aquest gran espai obert, dins l’àmbit 
22, es van descobrir tres petits retalls a la roca de forma 
quadrangular (fig. 121). La seva disposició i proximitat 
fan pensar en els basaments de dues premses (mancaria 
un quart encaix que per distància quedaria cobert pel 
mur de migdia de l’àmbit 22). Es tracta, certament, 
d’un indici feble, ja que aquesta era una cambra ja to-
talment excavada des de principis del segle xx i des-
coneixem tant l’estratigrafia com la possible aparició 
d’algun altre element en un espai que, a més, pràctica-
ment no va canviar el seu nivell de circulació al llarg de 
tota la història de l’assentament; però la producció del 
vi era la dedicació econòmica principal, quasi exclusiva 
a la vall de Tossa des de mitjan segle i aC, i no és gens 
descartable aquesta mena d’instal·lacions en el que és 
l’establiment més important del territori, almenys dels 
coneguts fins avui dia.

La resta d’elements que pertanyien a aquesta fase 
són estructures i indicis dispersos que fan molt més 
complicada la seva interpretació. 

A l’àmbit 13 només es va trobar el negatiu d’un 
mur est-oest totalment desmuntat, però que havia de 

Figura 77. Dins els àmbits 31-32 es localitzaren les restes d’un 
petit magatzem de dolia, amb algunes de les peces esclafades 
in situ.

125. Això és així tot i que aquesta depressió central retallada va ser obliterada i farcida en època augustal fins a anivellar el terreny amb la 
roca de l’entorn i, per tant, si hagués existit un nivell de coberta ensorrat s’hauria conservat, com va passar a les zones fins ara descrites.

Figura 78. Vista general del pati 
nord de la vil·la des de migdia, 
en la qual es pot apreciar com 
la roca del subsòl havia estat re-
tallada i treballada en època re-
publicana per adequar-la a usos 
de caire segurament industrial.
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pertànyer a aquesta fase de l’edifici, ja que va ser esbor-
rat en època augustal. Com a darrer element ja hem 
esmentat el petit mur nord-est - sud-oest situat a l’ex-
trem de migdia de la vil·la.

Totes aquestes troballes dibuixen un assentament 
concentrat a la terrassa intermèdia del turó.126 Es tracta 
d’un conjunt d’instal·lacions d’unes dimensions notables, 
ja que encara que descartéssim les estructures aparegudes 
a l’extrem de migdia de la terrassa, les restes republica-
nes abraçarien una superfície mínima de 20 m d’est a 
oest per 36 m de nord a sud, uns 720 m2. L’establiment 
presentaria dos sectors clarament diferenciats, amb un 
edifici residencial, situat al centre de la terrassa, amb els 
murs arrebossats i de gran qualitat, amb la façana prin-
cipal a llevant,127 on no es pot descartar l’existència d’un 
porticat, com ho mostren el nivell de teules i el paviment 
localitzats a l’est del mur més oriental dels recuperats.128 
Si ens cenyim un cop més a les restes localitzades, aquest 
edifici tindria unes dimensions no menors, 15 m per 11 
m (165 m2), i al seu extrem de tramuntana presentaria 
alguna mena de connexió amb la zona industrial, com 
sembla demostrar-ho que el mur de ponent es perllongui 
més enllà de la zona ocupada per les dolia i les sitges del 
sector nord. Aquesta connexió estructural es realitzaria 
amb un porticat que s’aprofitaria com a magatzem, on 
es combinarien elements de tradició ibèrica, les sitges, 
amb d’altres de clarament romans, les dolia. A l’extrem 
nord, un nou grup d’estances, amb funcions més clara-
ment productives, completarien un conjunt que també 
s’estenia en direcció oest, on es va retallar la roca per 
aconseguir zones de treball àmplies i planeres.

L’esquema arquitectònic bàsic no difereix gaire de 
la vil·la que ocupà aquest sector en època imperial. De 
fet, aquell nou edifici va ampliar en espai i comoditats 
l’assentament ja existent, especialment gràcies a la vo-
luntat d’adequar la zona baixa del turó per construir-hi 
la zona industrial.

Altrament, l’edifici augustal també s’orientà cap a 
llevant, de cara a la platja, tot i que el seu accés princi-
pal es desplaçà cap al nord per evitar haver de travessar 
la zona industrial. També s’assentà al damunt d’una 
plataforma artificial bastida guanyant lloc al turó, que, 
de fet, amplià la ja existent i presentà, a llevant, un llarg 
porticat que definí arquitectònicament el conjunt.

L’edifici republicà mostra una planificació prèvia que 
va més enllà de concepcions eminentment pràctiques i 
que introdueix elements més simbòlics. Això es percep 
en la separació clara i nítida entre l’espai productiu i el 
de residència, el fet de guanyar espai a la terrassa cons-
truint murs de contenció quan es podien haver situat 
les edificacions més cap a ponent, a tocar del marge 
del puig, i allargar l’espai ocupat, sobretot en direc-
ció nord, i que només s’explica en funció d’aconseguir 
una millor visibilitat de l’entorn i des de l’entorn. Una 
concepció que pretenia obrir l’edifici a l’exterior, sobre 
el paisatge, i fer visible la vil·la des de l’exterior, per  
a qui s’hi apropava. Dins aquesta planificació, de situar 
més a ponent l’habitatge, la mateixa orografia l’hauria 
amagat dels visitants que procedissin del nord o del 
sud. Creiem que tots aquests elements responen a una 
planificació i a una concepció clarament lligades a la 
mentalitat romana, i que això es veu refermat en les 
reformes posteriors que mantingueren l’esquema cons-
tructiu bàsic, l’ampliaren i l’embelliren.129 Per tant, no 
creiem que es pugui posar en dubte que es tracta d’una 
vil·la de concepció itàlica. No importa si el seu propi-
etari és un itàlic acabat d’arribar a la Península o un 
indígena fortament romanitzat; es tractaria, en tot cas, 
d’un romà, potser no per procedència però sí per cre-
ences i ideologia. Si analitzéssim l’ús de tècniques in-
dígenes i romanes en la construcció, arribaríem a una 
mena d’empat tècnic, i entre els materials ceràmics, si 
bé hi són presents els materials indígenes, també hi ha 
una bona presència de materials d’importació130 que, 

126. No s’ha recuperat cap indici d’ocupació, abans del principat d’August, de la part baixa, on en aquells moments es construí la zona 
industrial de la vil·la.

127. Tant pel nord com per ponent, l’edifici estava envoltat d’estructures productives i és probable que alguna cosa similar succeís a la 
banda de migdia.

128. No es pot descartar que el mur M 376 localitzat a l’àmbit 23 no fos la façana de l’edifici sinó un mur interior, i que aquest es per-
llongués més cap a l’est, tot i que l’excavació d’aquell sector no n’ha aportat cap prova. Si fos així, però, això no faria altra cosa que parlar de 
les importants dimensions de l’edifici.

129. De fet, en època baiximperial l’edifici tornà, en part, a la seva concepció original, abandonant-se la zona baixa i concentrant les 
estructures productives a l’entorn dels espais d’habitació.

130. Aquest darrer argument ens sembla molt feble a l’hora d’adscriure un propietari a una determinada ètnia. Als jaciments de costa en 
totes les èpoques hi són molt abundants els materials d’importació, que viatgen amb els vaixells de cabotatge que comercien a prop del mar, 
mentre que a les terres interiors sempre representaran un producte més costós. Una prova la trobem en establiments com Mas Carbotí o Ses 
Alzines, assentaments eminentment productius que només eren ocupats durant períodes concrets de l’any i on hi eren molt abundants els 
materials d’importació. La societat és una i els mercats també, i els propietaris, independentment del seu origen, han de treballar amb la mà 
d’obra disponible i comprar allò que hi ha al mercat. Solament en casos de propietaris molt rics aquesta norma es trencaria perquè tindrien 
capacitat de fer portar obrers especialitzats i no es preocuparien pel preu de les mercaderies. Tampoc sembla un argument convincent els 
grafits trobats al damunt de les ceràmiques, ja que això ens parla de la persona propietària d’aquell atuell, però en una vil·la hi treballava 
personal molt divers i com més gran era la propietat, més abundants eren els treballadors, i, com acabem d’esmentar, a les zones de costa els 
productes d’importació devien tenir un preu assequible i els grafits ibèrics es troben tant en atuells de fabricació local com d’importació, fins 
i tot dins el segle i, quan la vil·la ja era indiscutiblement de caire itàlic.
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ben mirat, no aporten, en aquesta discussió, cap dada 
significativa. Al nostre entendre la diferència la marca 
la concepció de l’edifici, la distinció entre espais, que 
sempre ha estat emprat com un dels arguments per 
definir una vil·la.131

La tria de la ubicació va més enllà de criteris fun-
cionals que es podrien haver assolit, també, a la part 
baixa del turó amb molts menys esforços, com ho de-
mostra la construcció de la zona industrial en època 
augustal, i s’apropa més a concepcions ideològiques, 
en les quals la vil·la és un element tant productiu com 
d’habitatge i representació.

5.2. L’edifici augustal

En època augustal la vil·la va patir un canvi radical, 
amb l’obliteració total de les estructures preexistents 
i la construcció d’un nou complex edilici (fig. 79). 
La terrassa on anteriorment es localitzaven les instal-
lacions de la vil·la republicana es referen i s’ocuparen 
amb un gran edifici destinat a habitatge del propietari, 
mentre que s’adequà la part baixa del turó per cons-
truir-hi el complex d’instal·lacions de caire industri-
al. Les transformacions són importants des del punt 
de vista arquitectònic, però no tant si s’analitza com a 
concepció de les edificacions, ja que les construccions 
de la terrassa amplien i embelleixen l’espai residencial, 
però mantenen alguns dels elements conceptuals pre-
existents, com l’obertura de la façana principal cap a 
llevant, de cara al mar, a través d’un imponent porti-
cat, o l’estructuració allargassada de l’edifici. En aquest 
sentit, es pot argumentar que no féu altra cosa que 
adaptar-se a l’espai disponible a la terrassa i a la forma 
d’aquesta, però això no és completament cert, ja que es 
van realitzar importantíssims treballs per condicionar-
la i ampliar-la. L’edifici no s’adaptà a la topografia sinó 
que adaptà el terreny a les seves necessitats.

El que sí que representa un canvi radical és la tècni-
ca constructiva dels diversos paraments. Així, els murs 
de pedra i fang van ser substituïts per l’opus caementi-
cium amb paraments de pedra i morter que permetien 
una versatilitat més àmplia de formes, com l’ús de vol-
tes en les cobertes. També s’aprecia un nivell de luxe 
més alt en els paviments, amb cambres que tenien sòls 
d’opus tessellatum i altres d’opus signinum.

Per bastir aquest nou edifici es va elevar el nivell 
de circulació gairebé un metre, amb potents nivells de 
farciment. A la banda nord de la terrassa es conserven 
els únics elements que resten del procés constructiu 
del nou edifici.

Per damunt dels nivells republicans, però obliterats 
al seu torn pels farcits augustals, es conserven alguns 

elements pertanyents al moment de transició entre 
ambdós edificis. Es tracta de tot un seguit de petits 
gresols (fig. 31) destinats a la cuita de metalls i que es 
distribuïen de forma radial al voltant d’un nucli cen-
tral, així com tot un seguit de forats de pal (fig. 80). 
Aquests elements formarien part de les instal·lacions 
derivades de les obres de construcció de la nova vil·la i 
foren eliminats quan ja no eren necessaris.

Pel que fa als seus límits, sembla que mantingué, 
grosso modo, els ja existents des d’època republicana. 
Tanmateix, s’amplià un xic en direcció est, guanyant 
terreny al desnivell orogràfic del turó amb la construc-
ció d’un nou mur de contenció a 4 m de distància del 
preexistent.

Per la banda occidental, el límit va quedar clara-
ment establert amb la construcció d’un llarg mur de 
pedres i morter que es mantingué fins al final de l’exis-
tència de l’edifici. Cap a migdia l’edifici es tancava, 
també, amb un llarg mur però, com veurem, a migdia, 
un segle més tard, s’hi van construir diversos elements 
de caire funcional, invisibles per als habitants de la casa 
i que només freqüentava el personal de servei. Desco-
neixem quin seria el límit nord que queda fora del so-
lar excavat, però les estructures localitzades fan pensar 
que s’estendria un mínim de 6 o 7 m en direcció nord 
respecte al límit actual. De fet, un sondeig realitzat en 
aquest sector l’any 2000, tot i no posar al descobert 
cap estructura, sí que va permetre recuperar una se-
qüència cronològica que insinua l’existència de cam-
bres que pertanyien a l’edifici en aquell sector (Jiménez 
i Nolla 2002, 267).

El que sí que es conserva molt arrasat és el límit ori-
ental de l’edifici. Era un poderós mur nord-sud, d’opus 
caementicium, una autèntica basis villa que actuava 
com a mur de contenció d’una terrassa que s’havia 
aconseguit guanyant gairebé 10 m de terreny a la topo-
grafia original (fig. 81). Si el mur d’època republicana 
era el que van localitzar tant Melé com López en les 
seves excavacions, la construcció de l’edifici augustal va 
suposar una ampliació de la terrassa d’una mica més de 
4 m en direcció a llevant.

El mur de contenció era obrat en opus caementicium. 
Actualment es conserva en molt poca alçada i, de fet, a 
l’extrem nord només se n’aprecia la rasa de construcció, 
que es localitza per sota del nivell de circulació de les  
construccions de la part baixa del turó. La zona de 
migdia de l’estructura es va reforçar amb contraforts, 
mentre que a la meitat septentrional van ser els matei-
xos edificis de la pars fructuaria de la vil·la els que in-
directament actuaren com a contraforts d’aquest mur, 
que va ser aprofitat com a límit occidental de tot un 
seguit de cambres destinades a premses, les parets de 
compartimentació de les quals hi recolzaven. La in- 

131. Tot i que creiem que sobretot en les fases més reculades de l’existència d’aquesta mena d’explotacions són més difícils de definir, ja 
que el mateix Cató recomana modèstia als espais d’habitació, cosa que dificulta la seva identificació arqueològica.
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Figura 79. Planta general de la vil·la amb indicació de l’estructuració d’època augustal.
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existència de contraforts en aquest espai demostra cla-
rament que aquestes estructures productives formaven 
part de la planificació inicial de la vil·la.

Ja hem parlat a l’apartat anterior del segon mur loca-
litzat per Melé i López que hauria continuat tenint una 
funció en la nova construcció, ajudant a contenir les 
terres, repartint les pressions que exercirien i que alleu-
geririen les forces suportades pel parament exterior.132

Aquesta plataforma va ser obrada per servir de ba-
sament a un edifici de grans dimensions (la part exca-

vada cobreix una superfície de més de 2.500 m2)133 
destinat a habitatge del propietari i on ja són molt cla-
res les influències de les cases itàliques.

La nova construcció es va bastir elevant gairebé un 
metre el nivell de circulació de la terrassa. Els murs són 
d’opus caementicium, i els pocs paviments conservats 
d’aquesta fase són de signinum. El primer problema 
en analitzar l’estructuració de l’edificació és el fet que 
tota la zona central i alguns altres espais ja havien estat 
completament excavats fins a nivell de pavimentació 
en les campanyes de principis del segle xx i que dis-
posem de poques dades estratigràfiques. A més, tota 
la zona central va ser restaurada als anys trenta i se’n 
van modificar alguns elements, definint obertures a 
llocs on no havien existit mai i creant confuses rela-
cions estructurals que poc tenien a veure amb les dels 
paraments originals, fet especialment problemàtic en 
sectors on no es podia recórrer a l’estratigrafia (fig. 82). 
A tot això cal afegir-hi l’existència d’alguns paviments 
d’opus tessellatum in situ que impedien o dificultaven 
l’excavació dels nivells inferiors d’alguns àmbits.

Tot i això, la planta de l’edifici original es pot re-
construir sense gaires dificultats gràcies a les darre-
res excavacions i a les relacions estructurals d’aquells 
murs que s’han pogut analitzar per sota dels nivells 
restaurats.

Es tracta d’un edifici allargassat, obert cap a llevant 
amb un extens porticat. L’espai interior es dividia en 

132. Funció ja apuntada per López (1992, 88), tot i que no valora el seu possible origen republicà en considerar que, en aquells moments, 
el sector era ocupat per un petit poblat ibèric.

133. La part excavada cobreix una superfície de 75 m per 34 m (considerant com a límit el mur de contenció de la plataforma), però 
creiem que la vil·la s’estenia encara una mica en direcció nord.

Figura 80. Als àmbits de l’extrem nord de la finca es detectaren 
les restes d’un sòl de treball amb forats de pal, emprat durant les 
obres de construcció de la nova vil·la augustal i, posteriorment, 
esborrat.

Figura 81. Un potent mur de contenció, orientat de nord a sud, sostenia la terrassa artificial 
damunt la qual s’assentava l’edifici residencial d’època augustal. A la part baixa i contra aquest 
mur, actualment pràcticament arrasat, es van construir les estructures productives.
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dos grans espais, presidits per sengles patis, que sepa-
raven, clarament, la part pública de l’edifici del sector 
més privat i familiar.

Com ja ha quedat esmentat repetidament, no sa-
bem quin era el límit septentrional de l’edifici, però, 
com veurem, pensem que se situava a uns 10 metres 
del límit actual de la finca, on es trobaria l’accés prin-
cipal. Aquest accés donaria pas a unes fauces que des-
embocarien sense solució de continuïtat en el porticat 
del primer dels dos patis, que no es pot definir com un 
peristil, ja que només presentava galeries amb colum-
nes per tres dels seus costats, mentre que cap a ponent 
quedaria clos per un mur cec, que al mateix temps era 
el de tanca de l’edifici per aquell costat. Dels porticats 
se’n coneixen dos. El de llevant, de 3,5 m d’amplada, es 
conserva en una longitud de 32 m i es perd en direcció 
nord fora de la finca. El de migdia era d’idèntica am-
plada i d’una longitud d’11 m (fig. 83). El límit nord 
del pati queda fora de la finca excavada, però la dispo-
sició dels elements al seu entorn i la posterior construc-
ció, en època flàvia, d’una piscina al centre fan pensar 
que es localitzaria pràcticament al límit mateix del sec-
tor excavat.134 Les porxades quedarien separades del 
pati per un mur baix que actuaria de barana, que fou 
refet en fases posteriors i damunt del qual recolzarien 
les columnes del porticat. Tot el sector de migdia del 
porticat est apareix actualment emmascarat, ja que va 
ser obliterat a principis del segle ii per construir-hi un 
conjunt termal, element que va trencar la fesomia ori-
ginal tant de les galeries com del mateix pati.

Tot i que els límits dels porticats no van variar amb 
el pas del temps, sí que ho van fer els murs que els 
delimitaven. Així, l’element que separava el pati del 

porticat meridional era format, inicialment, pel mur 
M 178, del qual només es conservava el basament i 
la rasa de fonamentació. El basament presentava una 
amplada de 0,50 m i no es conservava arreu. Sí que ho 
feia, però, la rasa de fonamentació, que no arribava per 
ponent fins al mur de tancament de la vil·la, fet que 
suposa l’existència, en aquell extrem, d’una obertura 
que comunicaria el pati amb el porticat.

Del pòrtic de llevant també es conserva part del 
mur, si bé modificat. Estaria format pels murs M 301 
i M 371, que posteriorment foren aprofitats com a fo-
naments d’un nou perímetre.

La construcció, posteriorment, del conjunt termal 
va eliminar la connexió entre ambdós porticats, però 
tot i això a l’àmbit 16 es conservava part del basament 
d’aquest mur (M 360). Ambdós porticats presentaven 
una amplada idèntica, de 3 metres i mig, i no s’ha con-
servat cap dels paviments originals.

Aquest gran pati estava originalment ocupat per 
una vinya. D’aquesta plantació es van recuperar a les 
excavacions les marques dels forats dels diversos ceps, 
situats formant una quadrícula en què les plantes esta-
rien disposades aproximadament a un metre de distàn-
cia. Aquest ús de les vinyes com a elements productius 
però també decoratius, en vil·les i grans domus, no és 
rar i en trobem exemples a la ciutat de Pompeia.135

La zona a llevant del pati s’estructurava amb tot un 
seguit de passadissos paral·lels dels quals, d’oest a est, 
el primer seria la galeria suara esmentada. A llevant, se 
situarien tot un seguit d’estances de les quals se n’han 
identificat dues a l’extrem de tramuntana i quatre a la 
zona central. Entre aquests dos conjunts existiria un es-
pai aparentment obert amb dos basaments de pilars cen-

134. La distància entre l’esmentada piscina i la galeria de migdia és de poc més de 14,5 m, mentre que n’hi ha poc menys de 14 amb el 
límit nord de la finca.

135. Vegeu el capítol dedicat als jardins dins d’aquest mateix volum (infra).

Figura 82. Visió general de les cambres del sector central de la 
vil·la abans de la consolidació dels murs, on es pot apreciar com 
la majoria dels paraments de les cambres de la façana oriental 
es van descobrir arrasats a nivell de pavimentació (foto: MAC-
Girona).

Figura 83. L’àmbit 22 constituïa en època augustal el porticat 
meridional del gran pati nord de la vil·la.
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trals i dos més a ambdós extrems, lligats als murs de les  
diverses cambres de l’entorn. Les dues estances de l’ex-
trem septentrional presenten poques característiques 
especials, en haver estat obliterades en la fase baixim-
perial, i només en quedava la fonamentació dels murs, 
però tot i això es pot apreciar com havien estat conce-
budes com a elements simètrics als existents a migdia 
de l’espai porticat intermedi. L’àmbit 34 constitueix 
l’estructura bessona de la cambra situada a migdia de 
l’espai amb pilars (àmbit 30), mentre que la cambra  
de l’extrem de tramuntana (àmbit 35) és més gran que 
la que hauria de ser el seu equivalent a la banda de mig-
dia (àmbit 23), però correspondria a les dimensions de 
l’àmbit 23 i a la meitat de l’àmbit 27. I és que el sector 
nord presenta una diferència important amb la zona 
central de l’edifici, on hi ha un petit àmbit (àmbit 27) 
que no era altra cosa que un passadís que comunicava 
el porticat oriental amb la porxada del pati i que no 
tenia la seva rèplica al costat nord. No coneixem les di-
mensions del següent àmbit, en direcció a tramuntana 
(situat fora de la zona excavada), però podem suposar 
que correspondria a la meitat del passadís o àmbit 27 i 
a les de l’àmbit 19, situat a l’extrem contrari.

Ja hem esmentat algunes dades de les cambres loca-
litzades a la zona central, a migdia de l’espai porticat. 
La gran diferència amb el sector nord és la presència 
d’un passadís (àmbit 27) que comunicaria un pòrtic 
situat a llevant amb la galeria del pati. Aquest espai 
es va mantenir en ús fins a època baiximperial, però 
durant l’etapa augustal era lleugerament més estret del 
que seria al final de la vida de l’edifici, quan el mur de 
migdia es va desplaçar uns 0,40 m cap al sud.

L’altra diferència important la trobem a l’àmbit 
19 de l’extrem de migdia d’aquest conjunt. Aquesta 
cambra està actualment pavimentada amb un opus tes-
sellatum, conservat de forma irregular. Això va possibi-
litar realitzar un petit sondeig a l’angle nord-est de la 
cambra, fet que va permetre determinar que, en època 
augustal, aquesta habitació disposava d’un hipocaust. 
Era sostingut per pilae quadrangulars, que eren do-
bles als laterals de l’estança, i que foren obrades di-
rectament sobre el nivell de terra col·locat per farcir 
el sector. Només al costat nord es va obrar una solera 
de pedra per sostenir les pilae d’aquell indret. Durant 
l’excavació de l’àmbit (que es va haver de limitar a un 
sondeig a l’angle nord-est per preservar el mosaic que 
actualment pavimenta la cambra) es van recuperar, en 
el farcit d’obliteració de l’hipocaust, nombrosos tu-
buli de secció circular, que pertanyien al sistema de 
calefacció de les parets de la cambra (fig. 84). La boca 
d’entrada de l’aire calent se situava a migdia, amb un 
arc de comunicació que es va recuperar parcialment 
desmuntat per reformes posteriors.

El forn que alimentava aquest terra calefactat es 
trobava a l’espai situat a migdia de l’estança (àmbit 
14), que actualment apareix com una cambra oberta 
cap a llevant i que formava part de les estances de re-
cepció, però aquesta descripció correspon a fases pos-
teriors de l’edifici. En aquests moments, l’espai estaria 
obert també a la banda contrària, a ponent, i formaria 
part de l’àrea de servei de l’edifici. En aquell costat es 
van descobrir dos basaments quadrangulars (M 367 i 
368), als extrems de tramuntana i migdia, que flan-
quejarien un espai buit. Atès que el nivell de circulació 
d’aquest espai era més baix que el de les cambres de 
l’entorn, creiem que aquests elements emmarcarien 
una petita esglaonada que donaria accés al praefurni-
um.136 D’aquest, se’n conservaven sengles murets al 
nord de l’estança, on també es podia apreciar la boca 
del forn condemnada per les reformes posteriors. No 
es pot descartar que l’àmbit complís, també, la fun-
ció de cuina, tant perquè permetria aprofitar el forn 
existent a l’estança com per la mateixa proximitat amb 
el menjador de l’habitatge i, fins i tot, les notables di-
mensions de la sala. Efectivament, la cambra situada a 
tramuntana havia de ser per força un triclini hivernal.

A l’est d’aquest conjunt d’estances, es trobava un 
espai de gran amplada (gairebé 12 m) fins al límit te-
òric marcat pel mur de contenció de la terrassa. No es 
conserva cap element que ens pugui apropar a inter-
pretar-lo, ja que, en gran part, ha desaparegut pels en-
sorraments produïts en el terreny, però sí que disposem 
de tot un seguit d’indicis que ens hi poden ajudar.

Començant per l’extrem de tramuntana, recordem 
que entre les estances del passadís anterior existia un 
espai aparentment obert del qual disposàvem només 
d’uns basaments de pilar que semblaven marcar una 
petita porxada. Atesa l’evolució posterior del sector 

136. Tot aquest sector va ser obliterat per la construcció d’un nou mur en el moment de la seva conversió en estança, mentre que els 
elements existents a ponent foren destruïts en rebaixar-se el terreny per bastir el praefurnium de les termes a finals del segle ii.

Figura 84. Tubs de terrissa que constituïen el sistema de 
calefacció dels murs laterals de l’àmbit 19.
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(amb la construcció d’una gran piscina al centre del 
jardí perfectament centrada respecte a aquest espai), 
creiem que aquest sector no estava ocupat per cap por-
xada sinó per una gran sala triclinar presidida per una 
galeria de tres arcades que, actuant com a avantsala, 
la separaria del pati. Caldria considerar-la l’element 
central de tot aquest sector, a partir del qual es desen-
voluparien de forma simètrica, almenys visualment, les 
altres estances del pati nord. L’amplada d’aquest espai 
és exactament la mateixa que la que existeix entre la 
façana oriental de les estances annexes i el límit de la 
terrassa.

A migdia de la terrassa, com veurem posteriorment, 
existia un porticat que tancaria, per aquella zona, l’edi-
fici. Quedaria per interpretar l’espai central, i aquí les 
possibilitats són diverses. Una podria ser un doble joc 
de porticats que allunyaria molt la façana de l’edifici 
del límit de la terrassa, ja que aquesta es troba a gairebé 
12 m del mur de contenció. Cal no oblidar, però, que 
en aquest espai hi ha un passadís de comunicació amb 
l’interior de l’edifici. Tot i que la façana principal se 
situava al costat nord, és més que probable que existís 
un accés secundari en aquest sector que comunicaria 
l’àrea residencial amb la zona industrial. De fet, en 
època baiximperial aquesta comunicació no solament 
existia sinó que va esdevenir l’accés principal de l’edifi-
ci. Per tant, en aquesta zona la terrassa podria ser més 
estreta a la part superior per fer espai a l’escala o rampa 
de comunicació entre ambdós sectors, creant un sector 
intermedi, enjardinat, que alleugeriria visualment el 
gran massís del mur de contenció.

La zona meridional del pati, finalment, era ocupa-
da per dos grans àmbits separats per un passadís (àm-
bit 17) que comunicava el pati nord amb un altre de 
situat a migdia. De la cambra occidental (àmbit 18) en 
sabem poca cosa (fig. 85). Totalment excavada en les 
campanyes de Melé i Castillo, al seu interior, rebaixat 
fins a la roca, no hi havia cap indici del tipus de pavi-
mentació que hauria pogut tenir.

Una cosa semblant succeïa a l’altra estança (àmbit 
16), a llevant del curt passadís. En el cas d’aquesta 
cambra, i si atenem al fet que era l’únic punt d’accés al 
praefurnium situat a l’habitació veïna, podem suposar 
que també formaria part de la zona de servei de l’ha-
bitatge.

A migdia d’aquest conjunt d’estances que acabem 
de descriure i clarament separat i formant pràctica-
ment un segon cos independent, es troba un gran espai 
enjardinat més estret però també més llarg que el jardí 
nord, que estaria comunicat a través de dues portes. 
Una era al passadís suara descrit situat a l’extrem de 
ponent. L’altra es localitzaria a la banda contrària, i do-
naria, directament, al porticat que presidiria la façana 
oriental del bloc central i septentrional.

Aquest espai quedaria clos mitjançant un llarg mur 
que acabava, a llevant, amb una exedra. Aquest ele-
ment ja havia estat excavat als anys trenta per A. del 
Castillo, però no en fa cap referència en el seu estudi137 
(fig. 86). Actualment només se’n conserva la meitat 
occidental, ja que la resta ha desaparegut amb els eslla-
vissaments del turó. Tot i això, resulta senzill restituir 
tot el seu diàmetre, i es pot apreciar que aquesta exedra 
finalitzaria a la mateixa alçada que el mur de límit de la 
terrassa, cosa que confirmaria la seva funció. Aquesta 
exedra constituiria el límit d’un porticat obert tant al 
paisatge de la costa com al jardí interior, actuant d’ele-
ment de transició que obriria la casa a l’entorn i que, al 
mateix temps, li proporcionaria intimitat. No sabem si 
també, a tramuntana, el porticat finalitzaria amb una 
segona exedra, solució habitual en aquesta mena de 
construccions, ja que quedaria fora de la part conser-
vada de la terrassa. Tot i això, la situació de la porta 
de comunicació a ponent del porticat i l’existència, 
en aquell espai, d’un mur i no d’una zona clarament 

137. Un cop més, en canvi, sí que apareix a la planimetria realitzada per Solé de Morell.

Figura 85. Vista general de l’àmbit 18.

Figura 86. A l’extrem sud de l’edifici es va construir una exe-
dra que, tancant el pati de migdia, actuava de pèrgola que el 
connectava amb el paisatge exterior i que funcionava de petit 
menjador. 
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oberta que comuniqués aquest sector amb l’àrea cen-
tral de la casa fan pensar que, efectivament, el porticat 
estaria presidit per dues exedres i que tot aquest espai 
seria concebut com un sector tancat, independent de 
la resta de l’edifici.

Dels elements que ornaven el jardí originalment 
no en queda res, ja que va ser un sector molt inten-
sament refet, especialment en època baiximperial, 
quan, perdent la funció original, es va emprar l’espai 
per construir-hi diverses instal·lacions productives. Les 
úniques cambres existents es devien situar a l’extrem 
occidental, però disposem de poca informació per a 
aquesta època. La zona quedava tancada, a l’oest, per 
un alt mur d’opus caementicium, de més de 6 metres 
d’alçada. Aquesta estructura indicaria l’existència d’un 
edifici amb, almenys, planta baixa i pis, que presidiria 
el pati i que segurament estaria ocupat per les estances 
familiars. La mateixa situació de les cambres a la zona 
més enretirada de la terrassa permetia a la família del 
propietari gaudir d’una bella vista de l’entorn, espe-
cialment des del pis superior, i, al mateix temps, dis-
posar d’una certa intimitat, ja que des de l’exterior de 
l’edifici aquesta zona quedava protegida pels porticats 
orientals i pel mateix desnivell del terreny.

Cronològicament, les primeres construccions del 
sector del pati de migdia són posteriors a la resta de la 
vil·la. Tant a la zona del pati (UE 1181) com a l’àmbit 
49 (UE 1769, 1770 i 1773) s’han recuperat estrats que 
es daten en època julioclàudia. Tot i això, creiem que la  
urbanització del pati de migdia formava part del 
projecte constructiu original i que aquesta es va des- 
envolupar en diverses fases. L’existència dels murs pe-
rimetrals, així com el mur de contenció de llevant i del 
mur M 109, que tanca per migdia el sector, demostren 
que la seva urbanització i ocupació ja era prevista en el 
projecte augustal. 

També d’època julioclàudia és la primera utilització 
del sector marginal situat a migdia de la vil·la, i que cal 
relacionar amb la construcció de l’exedra.

Del primer edifici de la zona de migdia solament 
en resta l’àmbit 49, situat a la banda sud-oest del sec-
tor. Delimitat al nord pel mur M 349, a ponent pel 
mur M 350 i a migdia pel mur perimetral (M 109), 
el seu límit oriental s’ha perdut. Aquesta cambra pa-
vimentada inicialment amb un sòl d’opus signinum va 
ser completament arrasada i obliterada en fases poste-
riors. De fet, aquest primer edifici va tenir una durada 
relativament curta, ja que a principis del segle ii va ser 
completament remodelat. 

La zona a migdia d’aquest pati es pot considerar 
externa a l’habitatge. L’existència del mur de migdia 
i l’exedra aïllaven l’edifici d’aquest sector. Tot i això, 
aquesta zona va ser emprada des d’època julioclàudia, 
quan la configuració general de la vil·la es va finalit-
zar, com a cuina a l’aire lliure. En un primer moment, 
aquesta devia funcionar amb elements portàtils, i els 
únics senyals que en tenim són un parell d’estrats amb 
abundant presència de contenidors de vi (àmfores 
Dressel 2-4) i salaons (Dressel 8 emporitana) lligats al 
consum domèstic (UE 1286 i 1290).

A migdia de l’exedra, es va construir un mur de 
contenció, orientat de nord-oest a sud-est (M 332-
304-309), que conformava un esglaonament del ter-
reny (fig. 87), amb l’àrea de servei o cuina a la banda 
superior.

Per tant, la pars urbana de la vil·la constituïa, ja en 
època augustal, un edifici notable, amb àmplies zones 
de jardí, i on es distingien dues zones molt diferents i 
clarament separades. La zona nord i central, articula-
da al voltant del primer dels jardins, constituïa la part 
pública de l’habitatge, amb les estances de recepció, i 
en aquells moments ja disposava de dos menjadors, un 

Figura 87. Un mur de conten-
ció separava l’exedra, situada 
a una cota inferior, de la zona 
de ponent de la finca que es va 
emprar durant un temps com 
a cuina (àmbit 39). A la imat-
ge es pot observar com aquest 
mur estava esborrat en època 
baiximperial i fou cobert pels 
nous àmbits.
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d’estival, obert al jardí, i un d’hivernal, dotat d’hipo-
caust. El segon espai tenia, també, un jardí com a ele-
ment central i correspondria a la zona privada i familiar, 
clarament separada de la zona pública per mantenir la 
intimitat dels seus ocupants, i situada a la zona de dar-
rere de la casa; no oblidéssim pas que l’accés principal 
es trobaria a l’extrem septentrional de l’edifici.

La reforma augustal no va afectar, només, la pars ur-
bana de la vil·la. L’ocupació de tota la terrassa per les es-
tructures d’habitació va comportar el trasllat de la zona 
industrial a la part baixa del turó. La construcció de les  
noves estructures es va fer aprofitant el llarg mur de 
contenció de la plataforma superior. Això presentava 
diversos avantatges. Per una banda, permetia aprofitar 
una sòlida estructura, i per l’altra els diversos murs que, 
sorgint d’aquest, compartimentaven l’espai d’est a oest 
actuaven, al seu torn, com a contraforts que reforçaven 
el conjunt. De fet, en el sector de migdia, on no existeix 
cap estança que pugui realitzar aquesta tasca de reforç, 
el mur de contenció es va dotar d’almenys dos con-
traforts138 que formaven part integral de l’estructura. 
Això implica que quan es va bastir aquesta estructura 
el projecte ja preveia la construcció de les estances de la 
pars fructuaria, cosa que feia innecessària l’existència de 
nous contraforts a la zona nord. Per altra banda, la zona 
de migdia era, potser, la que necessitava més reforç, ja 
que l’absis de l’exedra del pati de migdia s’assentava di-
rectament damunt d’aquest mur perimetral.

Un cop més, com succeïa a la pars urbana, una gran 
part del sector baix havia estat excavada en les campa-
nyes endegades per Melé l’any 1914, qui, de fet, va 
iniciar els seus treballs en aquesta zona. Això provoca 
una manca quasi absoluta d’estratigrafies, almenys pel 
que fa a les estructures occidentals, que aquest erudit 
va explorar fins a nivell de pavimentació. Tot i això, 
l’excavació dels nivells inferiors de l’extrem nord de la 
finca, on els paviments es trobaven més malmesos, va 
permetre recuperar materials suficients del moment de 
terraplenament del sector que permeten datar l’origen 
de l’ocupació d’aquest lloc en època augustal. 

Les estructures conservades corresponen a tot un 
seguit de murs disposats d’est a oest, la majoria dels 
quals finalitzen de forma abrupta, ja que el terreny 
natural davallava en direcció est i els esllavissaments 
i rebaixaments moderns han tornat a malmetre parts 
del jaciment. Aquest edifici finalitzava en un mur do-
tat de contraforts que marcava un important desnivell 
del terreny. Per tant, no solament la pars urbana es va 
construir parcialment damunt d’una plataforma arti-
ficial sinó que també va succeir el mateix amb la zona 
rústica, si bé amb una davallada menys pronunciada 
que en el cas anterior. Les estructures recuperades di-
buixen tres estances, que antigament eren, almenys, 
quatre, allargassades i orientades d’est a oest, amb una 

cinquena de quadrangular al centre del conjunt, que 
era l’única que conservava sencer el seu perímetre. De 
la cambra de l’extrem de tramuntana en desconeixem 
el límit septentrional, però la presència del paviment 
d’opus signinum indueix a pensar que es tractaria d’una 
estructura idèntica a les altres situades a migdia, que 
conformarien una construcció simètrica al voltant de 
la cambra quadrangular.

Totes les estances estaven pavimentades amb un sòl 
d’opus signinum de bona qualitat. A l’extrem de ponent 
es conservaven les restes del sistema d’ancoratge dels 
pilars de les premses que ocuparien aquest espai i que 
eren de dues tipologies diferents. Així, a les cambres de 
migdia, aquest sistema de suport estava constituït per 
un bloc quadrangular de sorrenca encastat al sòl i amb 
dos petits forats quadrangulars obrats en la seva su-
perfície. Contràriament, a les cambres del costat nord, 
aquest basament era conformat per dos encaixos de 
forma rectangular, en els quals es posaven els suports 
de fusta verticals que sostenien l’estructura de la prem-
sa. Aquesta tipologia divergent en les premses podria 
indicar, també, una funció diferent. Així, per exemple, 
les de la banda de migdia podrien ser emprades per 
a una primera premsada, mentre que la cambra cen-
tral serviria com a magatzem i zona de treball i, a les 
de la banda nord, es realitzaria una segona premsada. 
També pot tractar-se de sistemes diferents emprats per 
obtenir qualitats diferents de vi o, simplement, desti-
nades a productes diversos (vi i oli). Sigui com sigui, 
el que sí que queda clar és que ambdues tipologies van 
funcionar simultàniament.

La cambra central (àmbit 109) era l’única que 
conservava –i potser l’única que mai en va tenir– tan-
cament per la banda de llevant. Les estances estarien 
intercomunicades per tot un seguit de portes alineades 
de nord a sud al centre dels murs entre l’una i l’altra. 
És probable que les estances de les premses no tingues-
sin un tancament físic a l’extrem de llevant, un espai 
obert que serviria de zona de treball. Aquesta dispo-
sició facilitaria la circulació de treballadors i materi-
als. El que no queda clar és quin seria el sistema de 
cobertura de tot l’espai. Així, podria ser que el sector 
fos concebut com una porxada, amb un sostre recolzat 
contra els murs laterals i obert per llevant. En aquest 
cas, el mur localitzat a l’extrem est i que marcaria el 
límit d’aquesta terrassa no seria altra cosa que una es-
tructura de contenció. L’altra opció seria que aques-
ta estructura presentés un alçat important i tanqués 
un gran edifici. Precisament aquest creiem que és el 
principal problema d’aquesta segona hipòtesi, ja que la 
superfície a cobrir entre la zona de les premses i aquest 
mur era ampli i no hi ha indicis de cap suport verti-
cal. És cert que aquest sector ha patit diversos rebaixa-
ments del terreny, però tot i així creiem que haurien 

138. No es pot descartar que a la zona de migdia, no excavada, n’hi hagués més.
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quedat restes dels basaments dels pilars o dels elements 
estructurals emprats per aconseguir aquesta cobertura. 
Per altra banda, també crearia un gran massís davant 
de la terrassa de l’habitatge, amb un fort impacte visual 
per a qui s’apropés a la vil·la des de llevant i tapant una 
part important del paisatge de l’entorn per a qui es 
trobés al seu interior. Per totes aquestes raons, pensem 
que la primera hipòtesi és la més probable, és a dir, 
una porxada recolzada contra el mur de contenció de 
la terrassa superior, amb un conjunt d’estances obertes 
per llevant on comunicarien amb un espai de treball, 
obert i disposat en terrasses cap a l’est.

El segon mur no seria altra cosa que el límit d’una 
segona terrassa, com ho demostra que la posterior ur-
banització del sector situat a llevant es va fer bastint les 
cambres a una cota inferior i que, a més, va ser neces-
sari construir una escala de comunicació entre ambdós 
espais.

La vil·la d’època augustal respon, en gran mesura, 
als cànons que els arqueòlegs i la historiografia moder-
na s’han anat formant sobre com havia d’estar estruc-
turada una vil·la, tot seguint algunes de les indicacions 
teòriques dels agrònoms llatins.

Així, la pars urbana i la rustica apareixen clarament 
diferenciades. A més, la zona industrial se situa separa-
da físicament de l’habitatge, fins i tot ocupant un nivell 
inferior. La part residencial es disposava en un sector 
elevat, arrecerat, en una situació privilegiada que per-
met un cert domini de l’entorn.139 A més, era especial-
ment important des del punt de vista estratègic, ja que, 
tan pròxima la platja, permetia centralitzar la recepció i 
comercialització dels productes del fundus, atès que les 
peculiars condicions topogràfiques de la vall de Tossa 
feien que la manera més simple per traslladar qualsevol 
cosa d’un lloc a l’altre fos per mar, tot resseguint la cos-
ta i aprofitant les abundants cales existents.140

La pars urbana constitueix un edifici d’aspecte cla-
rament itàlic, que reprodueix no solament molts dels 
elements característics de les domus urbanes, sinó tam-
bé de la seva concepció, com es pot apreciar en la clara 
separació entre una part pública i uns espais privats 
i familiars. Aquesta edificació s’insereix, almenys for-
malment, en les concepcions estructurals i ideològi-
ques imperants a Roma durant el principat d’August. 

L’estructuració de la pars rustica, almenys de la part 
coneguda, ja que és probable que s’estengués en direc-
ció nord i sud, ens mostra una indústria dedicada a 
l’explotació intensiva del conreu de la vinya i, potser 

també, de l’oli. Aquest argument no es veu només re-
flectit en el fet que les estructures excavades correspo-
nen a un complex de premses destinades a l’obtenció 
de most, sinó a la gran quantitat d’establiments pro-
ductius repartits per la zona costanera de la vall, que 
depenien d’aquesta gran vil·la i que estaven, també, 
destinats a la recol·lecció i premsat in situ del raïm que, 
posteriorment, era traslladat a la factoria central dels 
Ametllers, des d’on seria comercialitzat (infra).

A aquests arguments caldria afegir-hi, encara, els 
indicis existents referents a un possible forn d’àmfores 
que es localitzaria a tocar de la platja gran i l’existència 
d’instal·lacions que formarien part d’un moll o lloc per 
poder fondejar-hi.

Aquesta estructuració i distribució de l’edifici es 
mantingué fins al segle iii amb diverses transformaci-
ons. A la pars urbana aquestes reformes anaren sempre 
destinades a millorar els aspectes més lúdics i a l’embelli-
ment de l’edifici, mentre que a la pars rustica consistiren 
en una ampliació important dels espais productius.

5.3. Les reformes de principis del segle ii

Com hem esmentat, la vil·la va patir diverses refor-
mes, gairebé totes destinades a millores de caire lúdic. 
Les primeres modificacions de gran abast es van pro-
duir en els primers anys del segle ii (fig. 88), i l’element 
principal el constitueix la creació d’una xarxa per portar 
aigua a la residència del propietari. A partir d’aquest 
element es van poder construir tot un seguit d’estruc-
tures ornamentals als dos jardins i un conjunt termal a 
la zona central de l’edifici, així com potenciar la cuina  
a l’aire lliure existent a l’extrem de migdia de la vil·la.

La primera peça, essencial per a aquesta reforma, va 
ser la construcció d’una cisterna a la part alta del turó. 
Pràcticament no en sabem res, d’aquest element, ja 
que no es va poder localitzar en cap de les excavacions 
realitzades entre els anys vuitanta del segle xx i l’any 
2004, i, de fet, l’única referència de què disposem és 
el plànol de Solé de Morell que situa a la part alta del 
turó, al damunt mateix del pati nord de la vil·la, una 
gran estructura quadrangular que ell identificà com a 
cisterna. L’existència d’aquesta estructura és incontro-
vertible, ja que és un element necessari i indispensable 
per al funcionament de la xarxa hídrica construïda, i 
la localització que li atorgà Solé de Morell és la ideal, 
atesos la resta d’elements del sistema.141

139. Almenys, sobre la costa i la zona industrial de la vil·la, sinó del fundus en general, ja que aquest s’estenia molt probablement per tot 
el seguit de turons que se situaven a ponent, nord i sud de les edificacions.

140. De fet, la majoria de petits establiments dedicats específicament a la producció de vi, com Mas Carbotí, Ses Alzines, Santa Maria de 
Llorell, Mas Font..., se situaven en llocs propers a la costa. Tal com veurem, aquests llocs eren assentaments productius dedicats a la producció 
del vi, construïts enmig del fundus i dependents de la vil·la dels Ametllers.

141. No hem pogut datar la cisterna, que podria ser augustal. En tot cas, hauria de ser anterior o coetània a la construcció de la xarxa 
hidràulica, de la qual resulta un element determinant.
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142. La piscina no estava concebuda com un element per al bany, i, de fet, la majoria del temps l’aigua solament devia cobrir la part 
inferior per afavorir els jocs i moviments provocats per les diverses fonts i elements ornamentals com els graons de l’absis de la capçalera. 
Aquestes grades existents a l’absis no tenien la funció d’esglaonada d’accés a la piscina, ja que l’existència de la font suara esmentada dificul-
tava acostar-s’hi. Es tractaria, doncs, d’un altre element ornamental.

De fet, immediatament per sota d’aquesta cisterna, 
al centre del pati nord i recolzat contra el mur de po-
nent, es va bastir un petit nimfeu (fig. 23 i 169), que 
constitueix l’inici de la xarxa que travessa i abasteix 
tota la pars urbana. D’aquesta font, se’n conservaven, 
en el moment de la seva descoberta, el basament (de 
2 m de longitud per gairebé 2 m d’amplada) i part  
de dos murets, al centre de la plataforma, orientats 
d’est a oest i obrats amb guix i fragments de tegula. 
Tant el basament com els murets i el mateix mur de 
tanca de ponent del pati van ser arrebossats amb mor-
ter de calç i pintats, conservant-se part de la policro-
mia, de color verd, a la part més baixa. Es tractava 
d’un nimfeu, probablement en forma de templet, que 
tindria al seu centre una figura ornamental que actu-
aria de brollador. A ponent d’aquesta font i lleugera-
ment separada, es va construir una piscina de grans 

dimensions (àmbit 37) (fig. 22). De forma quadran-
gular i amb una capçalera absidal a l’extrem occiden-
tal, dotada de tot un seguit de graons, aquesta gran 
piscina mesurava un metre i mig de profunditat, fet 
que la convertia en alguna cosa més que un element 
decoratiu i permetia, fins i tot, celebrar-hi espectacles 
aquàtics per entretenir el públic situat al gran triclini-
um de llevant. Aquesta piscina anava acompanyada de 
tot un seguit d’elements ornamentals. A les bandes de 
tramuntana i migdia es conserven sengles retalls a la 
roca, un de forma semicircular i l’altre de planta qua-
drangular, on anirien encastats dos basaments per a 
escultures o fonts. La comunicació entre la piscina i la 
font de la banda occidental es devia fer a través d’una 
planxa de marbre que contribuiria a donar una certa 
velocitat a l’aigua i, amb l’ajuda de l’esglaonada, crear 
un petit salt d’aigua.142

Figura 88. Planta general de la vil·la a principis del segle ii. 
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Totes aquestes estructures es distribuïen seguint un 
eix est-oest i eren pensades i concebudes per ser obser-
vades des de llevant, ja que des de tramuntana o migdia 
els elements situats a banda i banda de la piscina queda-
rien parcialment amagats i també ho estaria la font de 
ponent. Com veurem, tot plegat configurava una esce-
nografia destinada a ser apreciada des del gran saló situ-
at a la banda de ponent i existent des d’època augustal.

La piscina tenia, a més, una destinació funcional i 
no solament decorativa, ja que des d’allí es distribuïa 
l’aigua per tota la vil·la. La profunditat de la piscina 
feia possible, fins i tot, fer-la servir de segona cisterna, 
la qual permetria l’acumulació d’aigua en determinats 
moments i servir de vàlvula de seguretat en casos en què 
la cisterna superior es trobés al seu límit de capacitat.

La construcció d’aquest conjunt sumptuari-fun-
cional va comportar una reforma total del pati i la 
col·locació d’un nou nivell de circulació. Les antigues 
vinyes foren substituïdes per un sòl argilós a l’interior 
del qual es van recuperar diversos petits testos emprats 
per plantar-hi esqueixos, de tal manera que el pati de-
via conservar, en part, el seu aspecte de jardí de la fase 
anterior, si bé amb una configuració ornamental radi-
calment diferent, que l’apropava a l’ars topiaria roma-
na, amb una organització interna que el concebia més 
com un element visual i, fins i tot, estàtic, pensat per 
ser observat; com un decorat o un quadre vivent.

Al costat oriental de la piscina se situava el desguàs, 
del qual encara es conserva in situ part de la canonada 
de plom que travessava el mur a la part inferior de l’an-
gle sud-est. A llevant, es va construir un registre, un pou 
quadrangular, que ocupava l’espai entre el gran recepta-
cle i el mur de tanca del porticat oriental (fig. 27).

La construcció d’aquest desguàs va comportar la 
destrucció del mur occidental del porticat (àmbit 33), 
que va ser parcialment refet (M 187-188-159). Això va 
implicar, també, la construcció d’un nou paviment per 
a aquest porticat. Aquest sòl, actualment pràcticament 
perdut, es conservava, només, en un racó de l’extrem 
oriental a tocar de la pilastra M 158 (fig. 30). Acaba de 
forma sobtada a l’altura del pilar, alineat amb la façana 
oriental del porticat i no es perllonga dins l’àmbit 31-
32. El sòl d’aquest segon espai se situava a una cota 
lleugerament superior. Es creava, doncs, una gradació 
est-oest de l’espai que s’originava al triclinium, avui 
perdut, i anava davallant suaument fins a l’altura del 
pati i la piscina. Aquesta gradació també ha influït de-
cisivament en la desaparició total d’aquest triclinium.

Tornant a la xarxa hidràulica, un cop travessat el 
registre del pati nord, l’aigua es canalitzava dins una 
trinxera practicada a la roca del subsòl, que girava cap 
a migdia, resseguint en línia recta el passadís del porti-
cat (fig. 89). Aquesta canalització anava originalment 
coberta amb tegulae, tot i que solament se’n conser-
vaven in situ algunes de localitzades a l’àmbit 15 (fig. 
41), a l’extrem de migdia del vell porticat, ara refet. La 

canalització perforava el mur de migdia d’aquest àmbit 
i s’endinsava dins el pati meridional, on feia un gir 
brusc en direcció sud-est. Això responia a dues raons: 
una era decorativa, ja que es va aprofitar l’existència 
d’aquesta canalització per construir tres petites fonts 
(fig. 90) per ornamentar aquest jardí que, d’aquesta 
manera, conformaven visualment una gradació dins 

Figura 89. Vista de l’àmbit 33 amb la canalització que recollia 
l’aigua de la gran piscina del jardí i travessava, de nord a sud, 
la vil·la.

Figura 90. Aprofitant la creació de la nova xarxa hídrica, es van 
col·locar tres petites fonts al pati de migdia. A la imatge, vista 
del fonament de la més meridional.
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143. El gran problema a l’hora d’interpretar aquest conjunt és que ja havia estat completament excavat per A. del Castillo i no disposem 
de dades estratigràfiques més enllà de la descripció que fa, aquest autor, dels nivells d’obliteració de tot el sector. Per això, la interpretació dels 
espais s’ha de basar completament en l’anàlisi estructural de les restes conservades. Pel que fa a la zona del praefurnium, a les planimetries i en 
algunes fotografies antigues apareixen alguns murs que actualment no es conserven i dels quals és molt complicat determinar-ne cronologia 
i funcionalitat.

144. La porta actualment existent en aquesta banda no es va obrir fins a època baiximperial.

el pati i no una barrera. Però també responia a raons 
de caire funcional. Com ja hem esmentat, l’extrem de 
migdia de la terrassa estava delimitat per un mur dia-
gonal orientat de nord-oest a sud-est. La canalització 
es va disposar per fer-la sortir a llevant d’aquest mur, 
ja que la zona de ponent, tot i que també es va emprar 
per bastir-hi elements funcionals, es trobava a un ni-
vell més elevat i hauria implicat construir-la a molta 
profunditat. La canal desembocava a l’extrem de mig-
dia de la terrassa en un espai quadrangular pavimentat 
amb un opus signinum que ocupava solament l’espai 
a ponent de la canal, que, en aquest sector, quedava 
al descobert (fig. 58). Es tracta versemblantment d’un 
punt de captació d’aigua, on aquesta es podia recollir 
per aprofitar-la en les tasques que es desenvolupessin 
en aquesta àrea de servei de la vil·la. La canalització, 
però, no finalitzava aquí sinó que es perllongava cap al 
sud-est. A poca distància finalitza actualment la terras-
sa i, tot i que se situava en un espai que no es va poder 
excavar, no sembla agosarat pensar que el circuit devia 
finalitzar en una segona cisterna, lligada ja no a la part 
residencial sinó a la part industrial, on podria ser apro-
fitada, després d’un procés de filtratge.

Tornant al pati de migdia, ja hem comentat que 
la canalització es va aprofitar per construir-hi tres pe-
tites fonts. Les excavacions d’aquest sector van posar 
al descobert les restes de tres petits pous quadrangu-
lars, d’opus caementicium, situats immediatament al 
damunt de la canalització i equidistants els uns dels 
altres (fig. 90, 130 i 172). Les dimensions del forat 
(una mica menys de 0,30 m d’amplada) i la disposició 
regular fan impensable el seu ús com a registres de ne-
teja i, juntament amb la seva localització, al centre de 
l’espai enjardinat, abonen la seva interpretació com a 
elements ornamentals. Altrament, durant les excavaci-
ons es van recuperar tres petites columnetes de marbre 
amb decoració helicoïdal i amb un forat central (fig. 
201 i 202). Dues d’aquestes es van trobar al pati nord, 
formant part d’un conjunt de materials marmoris acu-
mulats en aquell indret als darrers moments d’existèn-
cia de la vil·la amb l’objectiu de cremar-los per fer-ne 
calç. El tercer va aparèixer en el farcit d’anivellament 
col·locat en època severiana per construir una cisterna 
al pati nord. En aquells moments i com a part de la 
mateixa reforma, es va destruir la més septentrional de 
les fonts del pati de migdia. Creiem, per tant, que les 
tres columnetes correspondrien als suports d’aquestes 
petites fonts i sostindrien unes piques ornamentals. 
Dues d’elles seguirien en ús, o almenys en la seva ubi-

cació, fins a principis del segle iv, mentre que en època 
severiana es va eliminar la més septentrional del con-
junt, per poder ampliar una de les cambres de la zona 
central de la vil·la.

La creació de tota aquesta xarxa va permetre, a més, 
incorporar un nou element que, de fet, era essencial 
en la concepció de tota vil·la, especialment si els espais 
d’otium hi jugaven un paper important, i també en 
moltes de caire més funcional: els banys (fig. 91).

En el cas de la vil·la dels Ametllers, la construcció 
del conjunt termal a la segona meitat del segle i va su-
posar un canvi important en l’ordenació del sector nord 
de l’edifici, ja que la seva construcció va implicar la des-
trucció de l’extrem de migdia del porticat oriental del 
pati nord i, de retruc, va implicar canvis en tot aquest 
pati.143 El primer conjunt termal constava de dues es-
tances (àmbits 25 i 28) (fig. 154, 157-159). A més, la 
construcció del praefurnium (àmbit 36), a la banda de 
ponent de les termes, ocupant un espai que anterior-
ment formava part del pati, devia obligar a refer-lo i a 
canviar la funcionalitat del porticat de migdia (fig. 92).

La construcció de les termes també va modificar 
l’estructuració del sector de llevant, ja que va tallar 
l’antic passadís que, a través de l’àmbit 27, comuni-
cava la façana est de l’edifici amb el gran pati, i que, 
en aquests moments, va quedar reduït a una avantsala 
d’accés a les cambres d’aparat situades al nord i sud, 
però sense cap obertura en direcció oest.144

El primer conjunt termal estava format per dues 
estances. Aquestes es diferencien de les de les fases 
posteriors dels banys pels materials emprats, ja que els 
murs són bastits amb pedra i morter, mentre que en 

Figura 91. La construcció del primer conjunt de banys, format 
per dues cambres (àmbits 25 i 28), va suposar l’obliteració de 
part del porticat oriental del pati nord.
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reformes posteriors s’utilitzà l’opus testaceum. Per cons-
truir els hipocausts i la banyera del frigidarium es va 
rebaixar el terreny, per tal que el nivell de circulació 
dels usuaris es pogués mantenir a la mateixa cota que 
a la resta de l’edifici.

L’àmbit 28, situat a l’extrem septentrional, és una 
cambra quadrangular de 3 m de costat que va ser ini-
cialment concebuda com una gran banyera que cons-
tituïa el frigidarium del conjunt termal (fig. 43 i 158). 
Amb un arrebossat d’opus signinum que recobria tant 
el fons com els laterals de la cambra, aquesta piscina 
presentava dos graons interiors al costat de llevant. A 
la part central del costat de migdia, a nivell del sòl, 
es trobava el desguàs de la piscina que connectava di-
rectament amb la canalització d’aigua general de la 
vil·la.

L’àmbit 25, de 2 m per quasi 4 m, presenta una cer-
ta complexitat, ja que va existir en diverses fases de la 
vida de l’edifici, amb funcions diferents (fig. 42 i 154). 
Els murs que l’envolten són de pedra i morter (dos 
d’ells alternant també filades de rajols), fet que ja el 
diferencia clarament dels àmbits de les termes situades 
a migdia (que són de rajol). En el moment de l’excava-
ció, el paviment era un sòl de signinum, però tant en el 
farcit com a les parets laterals es conservaven les restes 
d’un sòl de mosaic, que ocupava la meitat oriental de 
l’estança, mentre que l’occidental conservava un pavi-
ment de grans tessel·les de terrissa. Dels dos sòls, se’n 
conserven encara senyals als murs laterals de la cam-
bra. Aquesta diferenciació està provocada per la funció 
que inicialment va tenir la cambra com a caldarium 
del primer conjunt termal. Els dos paviments corres-
pondrien al sòl de l’estança, en el cas del mosaic, i al 
de la banyera d’aigua calenta, en el cas del paviment 
de tessel·les de terrissa, situada a ponent, la zona més 
propera al praefurnium. És, també, d’aquesta primera 
etapa l’arc de comunicació, obrat amb bipedals, obert 

a la part baixa del mur occidental i relacionat amb el 
praefurnium situat a ponent del conjunt. A la part alta 
del mur occidental hi havia una gran finestra. Aques-
ta orientació cap a l’oest de les finestres dels banys és 
habitual, i de fet recomanada per autors com Vitruvi, 
atès que el bany era costum prendre’l a les tardes i així 
s’aprofitava la llum solar.145 Tot i això, en el cas de la 
vil·la dels Ametllers aquesta orientació a ponent era 
obligada, ja que l’estança estava envoltada per espais 
coberts pels altres tres costats.

A l’angle sud-est de l’estança es conserva, inserida a 
l’interior del mur, part d’uns tubs de secció quadran-
gular que servien per ventilar l’hipocaust i escalfar les 
parets, actuant com a xemeneia. La cambra, excavada 
totalment per A. del Castillo als anys trenta, conserva-
va in situ, en el moment de la seva intervenció, algunes 
de les pilae de l’hipocaust, de planta quadrangular, ac-
tualment completament desaparegudes.

A ponent d’aquesta estança, es va bastir el praefur-
nium, constituït per un basament quadrangular de ra-
jol, amb un arc de punt rodó, com a cambra de foc, 
i damunt del qual es disposaria la caldera de bronze. 
De l’entrada d’aigua al caldarium en resta, encara, el 
forat al mur de ponent. La construcció d’aquest forn 
va suposar rebaixar el nivell d’una part del pati nord, 
que, per força, va patir una important reforma. Ac-
tualment, aquest espai apareix com un forat irregular 
enmig del jardí, però no devia ser el seu aspecte quan 
funcionava. Probablement, el sistema de tancament 
emprat era perible, potser uns arbustos que fessin invi-
sible aquest espai des del jardí sense crear una barrera 
visualment desagradable.

A migdia d’aquestes estances es va bastir, damunt 
les restes de l’antic porticat, un nou conjunt format 
per una o més cambres del qual actualment només es 
conserven dos murs (M 142 i M 138) que el tancarien 
per tramuntana i ponent. Es tracta de murs bastits en 
un opus mixtum que alternen faixes de pedra amb d’al-
tres de rajol. Aquesta nova distribució escapçava l’am-
bulacre sud del porticat, que ja no tenia aquesta funció 
un cop construïdes les termes i alterava la distribució 
inicial de la casa. La de l’interior d’aquest nou espai no 
queda definida, ja que va tornar a ser alterada posteri-
orment amb l’ampliació del conjunt termal.

A la banda de migdia del porticat es va obliterar 
l’antic passadís (àmbit 17), que va quedar com un ele-
ment de transició entre la cambra ja existent a ponent 
i aquest nou conjunt, més indefinit, de la banda oest, 
i es va recobrir i pintar tot el nou mur corregut (M 
374, 135, 170 i 171) amb un sòcol de color vermell. 
La remodelació d’aquests àmbits també va comportar 
l’obliteració de la porta que comunicava el bloc central 
de l’edifici amb les estances que se situaven a ponent 
del pati de migdia.

145. Vitruvi, De architectura, v, 11, 1.

Figura 92. Detall del forn del caldarium dels primers banys 
per a la construcció del qual es va haver de remodelar el pati 
septentrional de la vil·la.
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Tots aquests canvis i molt especialment la cons-
trucció del conjunt termal també van obligar a mo-
dificar el porticat de migdia, que ja no formava part 
dels ambulacres del pati i que es relacionaria de forma 
molt més directa amb l’estança situada a migdia. Es va 
eliminar l’anterior mur del porticat, substituint-lo per 
un de molt més prim (M 137, 173) obrat amb teules 
i morter, arrebossat per ambdues cares, amb una apa-
rença molt similar a la de l’estructura de la font del 
pati nord, més aparent que sòlida. Mentre que la cara 
nord era pintada en vermell, per la cara sud s’apreciava 
un sòcol de color blau, quasi negre, i una decoració en 
forma de grans marcs quadrats de color vermell i fons 
groguenc. La seva fragilitat descarta que es convertís, 
aquest espai, en una cambra tancada. El mur sembla 
correspondre, més aviat, a una barana que separava el 
pòrtic del jardí, ja que la seva fragilitat no el feia apte 
per sostenir grans pesos i probablement va mantenir 
el seu ús com a porticat, tot i que és possible que no 
es pogués accedir, des d’aquí, al pati nord.146 Actua-
ria, per tant, com una avantsala o mirador lligada a la  
cambra de migdia i, potser també, a les situades a lle-
vant i no al jardí, del qual devia tenir una visió molt 
parcial.

Aquest espai va quedar com un sector en certa me-
sura marginal. Aïllat del sector nord per les reformes 
produïdes al jardí, també va quedar aïllat del bloc 
de migdia en tapiar-se la porta que els comunicava 
(fig. 93).

Al pati de migdia, es va reformar totalment la zona 
d’habitatge del costat oest. Ja hem comentat, quan 
descrivíem la vil·la augustal, que aquest sector plan-
teja importants problemes interpretatius, ja que tota 
l’àrea estava ocupada per l’enderroc del gran mur de 
tanca occidental, que es va deixar in situ i que, per 
tant, impedeix conèixer gran part de la seva evolució. 
Es va desmuntar, només, l’extrem nord on es trobava 
més malmès, per intentar obtenir una seqüència es-
tructural i cronològica del sector. Tot l’espai del son-
deig estava ocupat per una sola estança quadrangular 
de murs arrebossats i pintats de blanc i amb la porta 
al costat oriental (fig. 94). Aquesta cambra es va cons-
truir a principis del segle ii i es va mantenir en ús fins 
al iii. Posteriorment, va ser completament colgada i els 
seus elements interiors desmuntats. Per això del pavi-
ment, possiblement format per plaques de marbre o 
rajoles, només en quedava l’empremta en el remolinat 
dels murs perimetrals. Paral·lelament, es va construir 
un mur que tancava, per llevant, l’edifici (M 359) que 
en època baiximperial seria aprofitat com a fonament 
del mur de tanca d’un gran magatzem. De fet, no cre-
iem que es tracti d’un mur amb alçat sinó d’una fona-

mentació damunt la qual es disposaria una columnata 
que crearia un porticat davant de l’edifici i, al mateix 
temps, aprofitant l’existència d’un primer pis, d’una 
terrassa relacionada amb aquest estatge elevat.

A l’exterior de l’edifici, a l’extrem de migdia de la 
terrassa, es va aprofitar l’existència de la nova xarxa 
hídrica per ampliar les estructures de la cuina a l’ai-
re lliure. Es van construir tot un seguit de senzilles 
estructures amb basaments de pedra i alçat de rajols 
relacionats amb aquesta funció com a zona de servei 
(fig. 55). A la banda de ponent, es va bastir una peti-
ta estructura rectangular orientada de nord a sud que 
podia servir com a banc de treball. Al sud-oest es van 
col·locar, mig enterrades a terra, tres àmfores Dressel 
20 que actuaven com a límit de la parcel·la i servien 
també per emmagatzemar-hi l’oli necessari per cuinar. 
S’han recuperat dos elements més: un basament qua-

146. De fet, hi ha un sector a la banda oriental on el mur no es conservava, però creiem que això es deu més a la seva destrucció, en èpo-
ques posteriors, que no a una concepció original. Altrament, les restes de l’arrebossat recuperades a la cara sud de l’extrem oriental del mur, 
on s’havia conservat en més bon estat, denoten un programa decoratiu continu sense indicis de l’existència d’una obertura.

Figura 93. Vista de la porta que comunicava el sector nord de 
la vil·la amb el sector sud-occidental i que va ser condemnada 
com a part de les reformes del segle ii.

Figura 94. Al segle ii es va remodelar el bloc sud-occidental de la 
vil·la, on devien situar-se les estances destinades a l’allotjament 
de la família. D’aquestes, només es va poder excavar l’àmbit 50.



110

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

147. Aquesta possibilitat, però, ens sembla remota pels mateixos arguments que ho feien poc versemblant en època augustal.

drangular de tegulae, recolzat contra el mur de migdia 
de l’edifici, que podia haver servit com a fogó, i una 
estructura ovalada, probablement un fornet domèstic. 
Ambdós elements reforcen l’ús d’aquest espai com una 
petita cuina a l’aire lliure, destinada als àpats que es 
devien servir a l’exedra, emprada com un menjador re-
lacionat amb el jardí.

A llevant del mur de contenció que tancava per l’est 
aquest espai, es va construir un petit dipòsit (àmbit 3) 
(fig. 56) que desguassava a la nova canalització, que, a 
diferència de la resta d’estructures d’aquest sector, va 
seguir en ús fins a època baiximperial. La xarxa hídrica 
es va aprofitar, també, creant un espai de captació d’ai-
gua que va permetre, precisament, ampliar i potenciar 
la cuina abans esmentada.

El conjunt de reformes de principis del segle ii no 
es van limitar a l’habitatge sinó que afectaren també 
la pars rustica, que va ser objecte d’una important am-
pliació.

Les dues premses del costat de migdia van man-
tenir la seva estructura original, però no així l’àmbit 
central ni les dues premses septentrionals (fig. 95). Pel 
que fa a aquesta primera estança, es va separar de les 
habitacions situades a tramuntana amb la construcció 
d’un nou mur que va clausurar la porta de comuni-
cació. Però el més interessant va ser la construcció 
d’un dipòsit quadrangular (fig. 64 i 123) al sector oc-
cidental que es va excavar al subsòl retallant parcial-
ment la roca, especialment a la banda oest, mentre que  
a la contrària els murs perimetrals recolzaven sobre el 
farcit de terraplenament de l’estança. El dipòsit, amb 
murs de pedra i morter, no presentava arrebossat inte-
rior i el fons era, també, de terra piconada. Val a dir que 
al damunt d’aquest paviment va aparèixer una capa de 
cendres damunt de la qual es va dipositar un aboca-
ment de tegulae que marquen el moment d’abandona-
ment no solament d’aquest espai sinó, probablement, 
de tot l’edifici de les premses, amb l’enderrocament del 
seu sostre. No sabem, però, si Melé va trobar un nivell 
similar al damunt dels paviments de les altres estances 
que va excavar en aquest sector.

El fet que es construís un nou mur per separar 
aquest espai de les premses de la banda nord en lloc de 
limitar-se a paredar la porta pot respondre a dues cau-
ses: que el mur de morter existent fos una estructura 
baixa, poc més que un sòcol que delimitava els diver-
sos espais, o que fos de tàpia o amb suports de fusta i 
parcialment obert.

Fos com fos, aquesta construcció no va afectar so-
lament l’àmbit 109, ja que les premses del costat nord 
van ser dotades d’un nou paviment d’opus signinum, 
però es va mantenir el sistema de suport del prelum, 
format per dos encaixos rectangulars destinats a enca-
bir-hi les bigues verticals de la premsa. En un moment 

indeterminat, la de l’àmbit 108 va ser substituïda per 
un sistema idèntic als de les cambres de la banda sud, 
és a dir, un bloc de sorrenca amb dos petits encaixos 
rectangulars al centre.

A diferència de la fase anterior, en aquests moments 
es construïren dos petits espais al costat de llevant de 
cada una d’aquestes estances. Conservats de forma 
molt desigual, la seva funció devia estar relacionada 
amb el premsat i, potser, realitzarien la funció de di-
pòsit de les dues premses (fig. 67), mentre que el cons-
truït a l’àmbit 109 recolliria el producte de les dues 
premses situades a migdia.

Uns metres al sud d’aquest conjunt de premses es 
va descobrir un mur que solament es conservava a l’ex-
trem de tramuntana. Era dotat de contraforts i potser 
es va construir precisament per reforçar aquest sector 
que anteriorment era un espai obert i que s’havia com-
partimentat.

Les transformacions més radicals es realitzaren a 
l’extrem de llevant del sector. Per una banda, el mur 
est es va doblar, ja que se’n va construir un de nou 
adossat al ja existent per l’oest. No sabem si això res-
ponia a una transformació més radical de l’edifici de 
les premses que potser, en aquest moment, es va cobrir 
totalment,147 ja que la inexistència d’elements arque-
ològics en el sector situat entre aquest mur i les prem-
ses impedeix qualsevol interpretació. Potser la funció 
d’aquest segon mur no era altra que la de reforçar el 
que originalment constituïa el límit de la terrassa.

La terrassa inferior, situada a llevant d’aquest mur, 
va ser urbanitzada amb diverses estances de caire in-
dustrial (fig. 96). Aquest espai va ser excavat quasi 
completament a finals dels anys vuitanta, i els respon-
sables dels treballs van poder datar les estructures en la 
segona meitat del segle i o poc després. Les excavaci-
ons de l’any 2004 van posar al descobert els murs de 
tancament, a l’est, d’alguns d’aquests espais i un sector 

Figura 95. Les reformes del segle ii també afectaren la pars fruc-
tuaria de la vil·la. A la imatge, vista de les dues premses septen-
trionals (àmbits 107 i 108) remodelades en aquests moments.
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residual a l’exterior on l’estratigrafia predominant cor-
responia als moments d’abandonament del lloc.

La construcció de les noves estances va aprofitar 
com a límit occidental el mur preexistent com succeïa 
amb l’edifici de les premses, que també recolzava con-
tra el mur de contenció de la terrassa superior. A mig-
dia de les noves construccions, es va bastir una escala 
que permetia la comunicació entre els nous espais i la 
zona de treball ja existent. Al nord es va edificar una 
estança allargassada (8 m per 3,5 m) i d’altres de més 
petites de les quals solament d’una, la 103, es coneixen 
els límits. Una d’elles (àmbit 114), amb una porta al 
costat de migdia, conserva, encara, el paviment d’opus 
signinum, que és l’únic nivell de circulació recuperat 
en aquesta zona.

Tot i la manca d’estructures, resulta interessant 
apreciar com sembla que les edificacions s’estenien, en 
direcció est, a la zona nord, mentre que al centre, da-

vant de l’escala i de l’àmbit 104, existia un espai obert. 
No sabem si les estructures del costat nord tindrien el 
seu simètric a la banda contrària, però atesa l’estructu-
ra general de les edificacions, i no solament de la pars 
urbana, ja que a les premses també es va cercar una 
certa simetria, no es pot descartar aquesta possibilitat.

5.4. Les reformes sumptuàries d’època severiana

Les transformacions dels espais de principis del se-
gle ii a la vil·la dels Ametllers es desenvolupaven a par-
tir de la creació d’un element eminentment funcional 
com era una xarxa hídrica, tot i que la seva estructura-
ció responia, sobretot, a una concepció lúdica i deco-
rativa. No es va concebre per dotar d’aigua les àrees de 
servei de l’habitatge, ni exclusivament per al bany, sinó 
que els elements centrals que definien la seva creació 
foren els nimfeus i jocs d’aigua dels jardins.

Si les reformes d’aquell moment van suposar unes 
millores, sobretot de caire ornamental, exceptuant-ne 
la creació dels banys, les noves estructures, construïdes 
a finals del segle ii, s’orientaven a una major comoditat 
i luxe dels espais d’hàbitat anant més enllà de l’orna-
mentació, creant espais pensats no solament per ser 
observats sinó per ser emprats (fig. 97).148

Aquestes transformacions se centren essencialment 
en dos espais i són fruit d’un projecte constructiu 
unitari que, a la creació d’espais luxosos, hi afegia un 
esperit pràctic. Des del moment de construcció del 
conjunt termal, l’habitatge disposava de dos praefurnia 
destinats a alimentar el caldarium termal i l’hipocaust 
de la sala triclinar hivernal (àmbit 19). El nou projecte 
aconseguia fusionar ambdós forns en una sola estança. 
Aquest nou propigneum sorgeix a la cambra situada a 
l’extrem de migdia de l’antic porticat oriental del pati 
nord (àmbit 15) i alimentava unes noves termes am-
pliades i profundament modificades, així com un nou 
triclini hivernal situat a l’espai ocupat anteriorment 
pel praefurnium del menjador antic.

L’ampliació del conjunt termal va implicar la cre-
ació de dues noves estances i el canvi de funcionalitat 
de les ja existents, que van ser modificades de forma 
intensa (fig. 98). Començant de nord a sud, l’antiga 
piscina del frigidarium va ser eliminada i recoberta 
amb un paviment d’opus tessellatum. D’aquest pavi-
ment, avui completament desaparegut, solament en 
queden rastres en els perfils dels murs perimetrals.149 
A ponent de l’estança es va construir, com si fos un 
nínxol quadrangular afegit a l’estructura, una petita 

148. Òbviament, també devia comportar importants elements ornamentals com ara pintures, mobles, teixits i mosaics, la majoria dels 
quals s’han perdut sense deixar rastre.

149. A. del Castillo va trobar diversos fragments d’aquests mosaics, alguns dels quals es conserven als magatzems del Museu de Tossa de 
Mar. Malauradament, no hi ha referències a la cambra on es van recuperar. L’anàlisi estilística d’aquests fragments, així com de tots els mosaics 
de la vil·la, es fa en un altre capítol d’aquest estudi.

Figura 96. La principal transformació a la zona industrial de 
principis del segle ii va ser la seva ampliació cap a llevant amb 
la construcció de tot un seguit de noves estances.
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Figura 97. Planta general de la vil·la amb les estructures d’època severiana.

Figura 98. En època severiana 
es va ampliar el conjunt termal 
amb l’addició de noves cam-
bres i el canvi de funció de les 
existents.
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150. Actualment, els murs no presenten l’alçada suficient per determinar-ho, però en algunes fotografies de les excavacions de principis 
de segle s’aprecia com la zona occidental va aparèixer paredada amb pedres col·locades de forma barroera.

151. Aquest paviment és visible en fotografies de l’època i presenta uns motius decoratius iguals que els del paviment de mosaic de 
l’àmbit 19.

152. El problema d’aquests fragments és que no porten cap referència que permeti delimitar amb precisió a quina cambra de la vil·la van 
aparèixer cada un d’ells.

piscina rectangular que presentava dos graons al costat 
de llevant, pels quals s’hi accedia (fig. 159). Oberta 
per l’est, on comunicava amb l’estança, els altres tres 
costats disposaven de nínxols ornamentals, segurs en 
els casos de tramuntana i migdia, i no tan clar a l’oest, 
on podria haver existit una finestra.150 Castillo esmen-
ta que en el moment de l’excavació es conservava en 
algun dels murs dels nínxols, i a l’interior de la pisci-
na, fragments d’opus tessellatum que revelarien una rica 
decoració. Actualment, cap d’aquests elements s’ha 
conservat, però sobretot al revestiment interior de la 
banyera, fet en opus signinum, s’hi aprecien rugositats 
i irregularitats que podrien constituir la preparació per 
adherir-hi les tessel·les del cobriment. Aquesta estança 
continuaria funcionant com a frigidarium però amb 
un aspecte molt diferent del de la fase anterior. Ja no es 
tracta simplement d’una piscina sinó d’una sala, amb 
un aspecte molt més luxós que en el moment original, 
presidida per una petita banyera d’immersió.

L’antic caldarium també va ser profundament refet. 
La banyera va ser eliminada i el seu espai recobert amb 
mosaic, com en la sala anterior. L’estança va seguir dis-
posant d’hipocaust, però s’alimentava per un nou forn 
situat a migdia del conjunt, com ho demostra que al 
mur sud s’hi va obrir un esvoranc per comunicar la 
cambra d’aire inferior amb les de les estances situades 
a aquella banda. Es tracta d’un forat irregular, obrat al 
mur preexistent. No sabem si en aquests moments va 
deixar de servir l’antic praefurnium, ja que aquest espai 
va ser excavat per A. del Castillo, el qual no va deixar 
cap referència que ens permeti recuperar el seu estat 
en el moment de la troballa. Tanmateix, pensem que 
aquesta estructura devia haver quedat fora de servei, 
ja que no tenia cap utilitat un cop obrat un nou forn 
a l’extrem meridional del conjunt. D’aquesta manera, 
l’antic caldarium va canviar de funció, convertint-se en 
l’apodyterium del balneum, lleument escalfat gràcies a 
un hipocaust que rebia la calor residual del forn situat 
a migdia.

Al sud d’aquestes estances es van bastir dos nous 
àmbits. La tècnica constructiva emprada era radical-
ment diferent de la de les cambres ja existents: els murs 
es van obrar en opus testaceum, i aquestes van ser les 
úniques de tota la vil·la on aquest material es féu servir 
de forma massiva. Es tracta de dues cambres dotades 
d’hipocaust, excavades per A. del Castillo (fig. 160). 
En el moment dels treballs, tant aquestes dues cam-
bres com l’antic caldarium conservaven, encara, in situ 
algunes pilae de l’hipocaust que coneixem actualment 

gràcies a les referències d’A. del Castillo i per fotogra-
fies. La situada a tramuntana, de petites dimensions, 
no presentava cap característica destacada, i la seva 
funció era la de tepidarium, una sala de transició entre 
els espais freds i el caldarium. L’hipocaust comunicava 
a través d’una arcada amb el de la cambra de migdia. 
Aquesta darrera habitació, que constituïa el caldarium 
dels banys, presentava com a principal característica 
un engruiximent de la meitat occidental dels murs 
nord i sud, delimitant l’espai que ocuparia la banyera. 
La boca del forn, situada a migdia, va aparèixer con-
demnada.

Les cambres estaven intercomunicades per petites 
portes de poc més d’un metre de llum i disposades en 
ziga-zaga, per ajudar a mantenir, al màxim, l’escalfor 
dels diferents ambients. Aquestes portes encara són vi-
sibles, però als anys trenta, en el moment de la seva des-
coberta, almenys una, la que separava l’apodyterium i el 
tepidarium, conservava la catifa d’opus tessellatum que 
decorava aquestes obertures151 (fig. 185). De fet, totes 
les estances devien anar pavimentades amb mosaics, ja 
que quan A. del Castillo va excavar els farcits interiors 
dels hipocausts en va recuperar nombrosos fragments, 
alguns dels quals encara es conserven als magatzems 
del Museu Municipal.152 Actualment, en aquest espai 
hi ha tot un seguit de portes que comuniquen les es-
tances del passadís oriental amb les diverses cambres de 
les termes. Totes aquestes portes són falses, col·locades 
durant les restauracions dels anys trenta, ja que les fo-
tografies del moment de l’excavació mostren que totes 
aquestes estructures només es conservaven a l’altura del 
nivell de circulació i no era visible cap obertura.

A ponent del conjunt termal i ocupant part del pati 
i del que restava del porticat de migdia, es va bastir un 
dipòsit destinat a proporcionar l’aigua que un balne-
um necessitava (fig. 44 i 99). Era de forma rectangular 
i es va obrar al damunt d’un podi quadrangular que 
és l’únic que se’n conserva, juntament amb part del 
paviment inferior d’opus signinum. El funcionament 
era ben senzill. Situat a una cota més elevada que les 
banyeres de les termes, el mateix pes de l’aigua i la gra-
vetat permetien alimentar-les, a través d’un sistema de 
canonades de bronze.

Entre les estances i el dipòsit existia un petit espai 
emprat com a àrea de servei. La construcció d’aquest 
nou conjunt termal i, molt especialment, com veurem, 
del nou forn va obligar a reformar la canalització d’ai-
gua de la casa. Es va desviar cap a ponent, a l’altura del 
frigidarium, on es va aprofitar com a desguàs de la nova 
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piscina, i travessava la zona de servei, per tornar cap a 
llevant un cop passat el forn, i connectar novament al 
circuit preexistent. Tant del desguàs de la nova piscina 
com del nou tram de canalització, en queda poca cosa. 
Del primer, només el forat a la part baixa del mur occi-
dental de la piscina, i de la canalització, la rasa oberta a 
la roca. És probable que tota fos de canonades de plom 
que haguessin estat saquejades en època baiximperial i 
que, com veurem a l’apartat corresponent, explicarien 
algunes peculiaritats estratigràfiques relacionades amb 
aquest element.

A l’extrem meridional del conjunt termal, es va 
construir una nova estança que actuava com a praefur-
nium no solament de les termes sinó també d’un nou 
triclini hivernal situat a llevant (fig. 41, 100 i 161). Un 
cop més, es tracta d’un espai ja excavat als anys trenta 
però en el qual l’existència del segon forn va passar 
desapercebuda. Se’n conserva solament una part del 
basament i una obertura quadrangular al mur de lle-
vant, actualment paredada per reformes d’època baix- 
imperial. Per construir la nova estança es va subdividir 
un espai ja existent, construint un mur nord-sud a la 
banda oest. Aquest mur, d’opus caementicium, obria 
porta cap a l’oest que el comunicava directament amb 
la zona de servei. És justament per sota d’aquesta porta 
que la canalització que resseguia, de nord a sud, l’àrea 
de servei feia un gir cap a l’est per tornar a connectar 
amb la xarxa preexistent.

L’espai situat a l’est d’aquesta nova estança, i que 
fins llavors havia format part de la zona de servei de 
l’edifici, es va refer completament i va passar a conver-
tir-se en un dels espais més importants de l’habitatge. 
Es va dotar, la sala, d’un hipocaust (fig. 40) i d’un 
paviment, molt probablement de lloses de marbre, si 
atenem als materials recuperats en els seus nivells de 

Figura 99. Vista de la cisterna (àmbit 21) que alimentava els banys, 
després de la seva excavació. Al fons de la imatge s’aprecia el mur 
de tanca de l’antic porticat, amb restes de recobriment pintat, que 
va quedar integrat dins la fonamentació de la cisterna.

Figura 100. Un dels objectius 
pràctics de les reformes seve-
rianes, amb l’ampliació dels 
banys i la construcció d’un 
nou triclinium hivernal, era el 
de poder unificar els praefur-
nia en una sola cambra. Vista 
general de l’àmbit 15 amb els 
dos forns, el que alimentava els 
banys (a l’esquerra) i el tricli-
nium (al centre).
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farcit. Cap a migdia, es va construir un absis quadran-
gular, separat per un petit muret de la resta de la cam-
bra. En aquest espai encara eren visibles les restes de 
l’aplacat de marbre que hauria recobert no solament 
el paviment sinó també les parets. A l’oest, també hi 
havia un desguàs, amb canonada de plom, que exte-
riorment connectava, a través d’una petita canalitza-
ció, amb la xarxa general de l’edifici, tot aprofitant un 
dels basaments de les fonts del pati meridional que 
havia estat obliterat per la construcció, precisament, 
d’aquest nou element. La decoració parietal potser 
combinava les pintures als murs nord, est i oest amb 
l’aplacat de marbre al costat meridional, almenys a 
l’entorn del nimfeu.153

En aquest espai, doncs, existiria un petit nimfeu 
que presidiria i ornamentaria la sala. La construcció 
de la nova canalització de desguàs de la piscina va mal-
metre el basament d’una de les fonts del pati que va 
emprar com a punt de connexió amb la xarxa general. 
Aquesta font, que quedava, a més, parcialment amaga-
da per la nova construcció, va ser eliminada en aquests 
moments.

La nova sala s’obria a llevant a través d’una porta de 
dimensions modestes, com ha de ser en una cambra es-
calfada, destinada a servir com a triclini hivernal, una 
època de l’any en què es valora l’escalfor i la comoditat 
interior per damunt de la visió del paisatge exterior.

Sembla que l’antic conjunt triclinar, situat immedi-
atament a tramuntana d’aquesta cambra, va mantenir 
el seu hipocaust, si bé aquest rebia una escalfor residu-
al, ja que no solament es trobava a l’extrem del circuit 
sinó que s’hi disposava en angle, fet que dificultava la 
difusió de l’escalfor.

Menys impressionants van ser les transformacions 
realitzades a la pars rustica al llarg del segle ii.

Ja hem parlat, en apartats anteriors, del canvi en 
el tipus de premsa emprat en un dels àmbits de tra-
muntana del conjunt, que va comportar la substitució 
dels sistemes d’ancoratge en passar dels dos encaixos 
quadrangulars obrats al sòl a la col·locació d’un bloc 
de sorrenca amb forats de dimensions molt menors. 
Però les dues premses més septentrionals encara van 
patir una nova transformació que el molt escàs ma-
terial permet situar a cavall dels segles ii i iii. Aquesta 
reforma va consistir en la fusió dels dos espais tot eli-
minant la paret mitgera. Això va implicar l’elevació del 
nivell de circulació i la construcció d’un nou sòl d’opus 
signinum, de factura molt més barroera que els de fa-
ses anteriors. A l’extrem nord-est del conjunt es van 
recuperar les restes molt desfetes d’un nou paviment 
d’opus signinum. En aquest cas, no es tracta d’una nova 
reforma sinó de les restes de l’orbis o zona de premsat 
d’aquesta instal·lació.

5.5. El segle iii. El primer abandonament
de la vil·la 

Al llarg del segle iii i després de les importants 
transformacions d’època severiana, no es detecta cap 
nova construcció i, de fet, es produeix un canvi radical 
en l’estatus i orientació de la vil·la. Va deixar de funci-
onar i es colgà el registre del desguàs de la gran piscina 
(àmbit 37), que també fou abandonada, com, de fet, 
tot el pati nord i les estances annexes, com es va poder 
comprovar en les fases posteriors.

Els elements ornamentals i lúdics deixaren de ser-
vir, especialment els dos jardins i la canalització d’aigua 
que travessava la vil·la. L’abandonament segurament 
va ser total pel que fa a les estructures de l’habitatge, 
i probablement va ser en aquest moment quan es van 
destruir els paviments de mosaic dels banys, per poder 
extreure els bipedals i els rajols de les pilae, però també 
les canonades i instal·lacions de bronze i plom. Una 
cosa similar devia succeir al triclini hivernal, destruint 
la seva pavimentació i la font situada a migdia que ana-
va aplacada amb peces de marbre, susceptibles de ser 
cremades per fer-ne calç.

A l’extrem de migdia, s’abandonà l’àmbit 50, que 
va ser sistemàticament despullat de tots aquells mate-
rials aprofitables (com el paviment).

Es tracta, doncs, d’un procés general que afectà to-
tes les estances de la vil·la.

Aquest daltabaix s’aprecia també a la pars rustica de 
la vil·la, ja que tot allò que s’havia bastit a mitjan segle 
i i que suposava una notable ampliació de la zona pro-
ductiva es va anar abandonant al llarg d’aquest segle.

Durant aquella centúria, doncs, es va produir una 
forta recessió en el jaciment dels Ametllers. No es pot 
parlar d’un abandonament del fundus, de l’explotació 
del territori o de l’ocupació del lloc, atès que s’han lo-
calitzat tot un seguit d’estrats que es van formar al llarg 
d’aquells anys i que el registre ceràmic assenyala con-
tundentment l’arribada sense salts de productes forans, 
però sí que suposa l’abandonament de la vil·la com a 
tal, ja que aquests nivells corresponen a obliteracions i 
abandonaments de diversos espais. Per aquesta raó, cal 
plantejar un hiatus en la utilització de les estructures 
centrals de l’establiment rural. Aquest estaria determi-
nat per la desaparició del propietari de la finca, ja fos 
per defunció o, simplement, perquè no fos present a 
l’explotació. El resultat va ser l’abandonament de l’edi-
fici de la part superior del turó i l’inici d’un procés de 
saqueig i espoli dels elements i materials constructius 
aprofitables.

Tots aquests fets semblen donar la raó a les teories 
historiogràfiques més tradicionals que consideren el 
segle iii un moment de trasbalsos i decadència en totes 

153. Així sembla indicar-ho almenys la distribució dels fragments de recobriment pintat de paret i de marbre localitzats en el farcit de la 
cambra i que es concentraven, aquests darrers, a l’entorn del nimfeu de migdia.
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154. Tota la canalització anava coberta inicialment per rajoles que estaven lligades amb morter formant part integral de la caixa de la 
conducció. La coberta recuperada a la zona nord era obrada amb fragments de pedra i de tegulae, recolzats sobre les parets laterals.

155. Restes d’aquestes canonades es conserven tant al desguàs de la piscina nord com al nimfeu del triclini i a la banyera del frigidarium 
dels banys.

les estructures de l’imperi. Però per entrar en aquesta 
mena de consideracions cal tenir sempre presents les 
peculiaritats del jaciment que s’analitza. Així, la vil·la 
dels Ametllers de Tossa de Mar es trobava situada en 
una vall costanera molt tancada i que només disposava 
d’una sortida clara per mar. La inestabilitat i insegu-
retat d’aquells anys devia afectar fortament l’activitat 
comercial d’un estatge amb aquestes característiques. 
Aquest fet hauria pogut provocar una petita reacció en 
cadena, ja que la disminució en l’exportació o comerci-
alització de productes devia fer innecessàries moltes de 
les estructures productives (i en aquest sentit és lògic 
que les darreres construccions siguin també les prime-
res a ser abandonades). La pars urbana fou desocupada; 
si no hi vivia el propietari es podia prescindir de totes 
aquelles estructures supèrflues de caire eminentment 
decoratiu i luxós que requerien una gran quantitat de 
personal per a la seva conservació i manteniment.

De tota manera i com ja hem comentat, el fundus 
no es va deixar d’explotar, potser administrat per un vil-
licus a sou d’un propietari absentista o qui sap si subdi-
vidit en petites explotacions en mans dels antics obrers 
que s’apropiaren d’uns terrenys aparentment sense amo. 
Sigui com sigui, l’espoliació de la vil·la i la presència 
de nivells amb materials dels segles iii i iv determinen 
l’existència d’un grup de gent actiu a la vall tossenca i 
que freqüentà sovint el solar de l’antic estatge.

També cal atribuir a aquest procés d’espoliació 
l’estat en què es va trobar la canalització d’aigua de la 
vil·la. Durant les excavacions es va poder apreciar com 
la llarga conducció d’aigua que travessa de nord a sud 
l’edifici va ser oberta amb una àmplia rasa que fou, més 
tard, novament coberta, dins del segle iv. Inicialment, 
vam interpretar aquesta actuació com un intent de re-
cuperar l’antiga xarxa d’aigua després de gairebé un se-
gle sense usar-se. Aquesta hipòtesi es basava, sobretot, 
en l’afegit d’un nou tram a la conducció que la perllon-
gava en direcció nord gràcies a una nova rasa excavada 
directament a la roca. Aquesta nova conducció substi-
tuiria l’antic inici del circuit que travessava per davant 
de la gran piscina del jardí nord, obliterada en aquells 
moments. Tanmateix, aquesta teoria presentava diver-
sos problemes. Només en el tram septentrional de la 
conducció aquesta es conservava coberta, tot i que no 
es tractava del sistema originalment concebut per se-
gellar-la.154 Per tant, això implicaria que, en realitat, la 
canalització no podia ser emprada en època baiximpe-
rial, almenys no en tot el seu recorregut. L’obertura de 
la rasa segurament es va produir després de l’abandona-
ment de la vil·la en el segle iii i tenia per objectiu recu-
perar la canonada de bronze o plom que devia situar-se 

dins de la canalització,155 dins del procés general de sa-
queig de moltes de les estructures de l’edifici altimperi-
al. La rasa va ser posteriorment tapada al segle iv com a 
pas previ per a la construcció de les noves edificacions. 
Queda sense explicar la funcionalitat de la canalització 
excavada a la roca i que perllonga el recorregut en di-
recció nord (fig. 101). Un cop més, l’única dada cro-
nològica que tenim a l’abast és que la rasa fou coberta 
al segle iv. Són diverses les possibilitats, tot i que ens 
inclinem per pensar que es tracta d’una ampliació de 
la xarxa hídrica d’època severiana. En aquest moment, 
es van construir nous elements –com el nimfeu del 
triclini hivernal– que impliquen modificacions en la  
xarxa hídrica. En aquest context, es podria pensar en 
l’addició d’algun element (un altre nimfeu?) en alguna 
de les cambres de la façana nord de l’edifici (no excava-
des) i la necessitat de connectar-lo a la xarxa existent.156 

Figura 101. En un moment indeterminat, probablement en 
època severiana, es va afegir un nou tram de canalització a 
l’extrem nord de la xarxa hídrica que podria ser indicatiu de 
la construcció d’algun element ornamental que emprava aigua 
(nimfeu?) al sector nord de la vil·la, fora del sector explorat.
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Però no ens trobem en condicions de descartar altres 
interpretacions. Qui sap si va ser construïda al segle 
iii, immediatament després de l’abandonament de les 
instal·lacions lúdiques, com a part d’un intent de man-
tenir en funcionament les estructures industrials, en 
un procés no reeixit. També podria tractar-se d’una 
recuperació parcial de la xarxa que la feia arribar sola-
ment fins a l’edifici del propietari, però en aquest cas 
no sabem on s’acumularia i recolliria l’aigua. Existiria 
una darrera explicació, que es podria considerar més 
agosarada i improbable: la rasa hauria estat obrada 
un cop abandonada definitivament la vil·la, però, en 
aquest cas, resulta curiós que els materials localitzats al 
seu farciment es datessin en el segle iv.157 Només l’ex-
cavació de la totalitat del seu recorregut ens permetria 
apreciar quina era la seva funcionalitat exacta.

5.6. La represa baiximperial

Després d’un llarg període d’abandonament, la vil-
la que sorgeix a la segona meitat avançada del segle iv 
és completament diferent de la que existia en època alt- 

imperial, tot i que, a primer cop d’ull, podria semblar 
el contrari (fig. 102). Això és degut al fet que es van 
aprofitar moltes de les estructures preexistents tot i que 
dotant-les d’una nova funció. Però les diferències són 
molt importants i afecten no solament les estructures 
més supèrflues i que no eren de primera necessitat, 
com podrien ser els elements ornamentals, sinó que 
suposen un canvi de concepció i mentalitat del propi-
etari de la finca. Primerament, s’abandonà la separació 
entre pars urbana i pars rustica. Les estructures indus-
trials de la part baixa del turó s’haurien abandonat al 
llarg del segle iii i mai més no foren reocupades.

La terrassa que anteriorment ocupava l’habitatge 
del propietari patí una redistribució important, cosa 
que significà concentrar, en aquella mateixa zona, tant 
els espais d’habitació com les instal·lacions industrials.

Començant per l’extrem nord de la vil·la, tot el jardí 
d’aquell costat va ser abandonat. De fet, si atenem als 
estrats inferiors de reble de la piscina, hem de convenir 
que va començar a ser emprada com a abocador a finals 
del segle iii i va seguir complint aquesta funció fins al 
moment d’abandonament definitiu del lloc. L’oblite-
ració de la piscina i l’abandonament del nimfeu que 

156. Les reformes del sector termal també van implicar la construcció d’un nou tram de canalització a la zona de servei (àmbit 16), i 
aquesta es va realitzar directament retallada a la roca i sense murs laterals, tal com succeeix en aquest sector.

157. Pel que fa a l’estratigrafia associada, ofereix poques dades. El sector nord es trobava rebaixat fins a cota de circulació i la rasa apareixia 
ja immediatament per sota dels nivells superficials del segle xx. Pel que fa a la zona de migdia, la cota de circulació en època baiximperial no 
va patir canvis, i els nivells que cobrien la rasa eren els mateixos que conformaven l’obliteració de les estructures de la vil·la, posteriors al seu 
abandonament.

Figura 102. Planta general de la vil·la amb indicació de les estructures d’època baiximperial.
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la presidia implicà, de retruc, l’anul·lació de la xarxa 
hídrica de l’edifici, que tenia, en aquests dos elements, 
el seu origen. En realitat, però, no va ser ben bé així. 
El pati va esdevenir una zona marginal, emprat com a 
abocador i, potser també, com a zona de treball.

Però les reformes del sector nord no afectaren no-
més el jardí. Totes les cambres d’aparat que es localitza-
ven a llevant del pòrtic que presidia aquest jardí van ser 
esborrades completament, atès que cap funció podia 
tenir, per exemple, un gran oecus triclinar un cop des-
aparegut el pati al qual s’obria i del qual formava part 
integrant. Però no es va tractar, en aquesta zona, d’un 
canvi de funció dels espais, sinó que totes les estances 
foren destruïdes i, el lloc que ocupaven, cobert amb un 
paviment d’opus signinum de qualitat molt inferior als 
d’èpoques anteriors (fig. 103). Aquest segurament co-
bria tot l’espai, fins i tot l’antic porticat de llevant, però 
en aquest darrer sector no es conservava en el moment 
de les intervencions arqueològiques. El sondeig realitzat 
l’any 2000 a l’exterior d’aquesta zona va posar al des-
cobert uns potents nivells de farciment, que dataríem 
en època baiximperial, i, a més, dos enterraments en 
tomba de tegula (Jiménez i Nolla 2002, 267; Jiménez 
i Palahí 2005, 125-128). Ambdós fets demostren que 
tota la zona de tramuntana de l’antiga vil·la, i no sola-
ment les cambres de llevant i el pati, s’havia reconvertit 
en una zona residual, com a molt, dedicada a tasques 
industrials, tot i que aquestes devien ser esporàdiques, 
ja que tampoc s’hi va localitzar cap mena d’estructura. 
De fet, l’única cosa construïda en aquesta època va ser 
el paviment de signinum que va cobrir tota la zona de 
llevant, i la seva funció sembla haver estat l’obliteració 
de les cambres existents anteriorment i oferir un aspecte 
ordenat de l’espai per a qualsevol persona que accedia a 
la vil·la que s’havia de fer, en aquesta fase, des d’aquest 
costat, un cop abandonada la porta de tramuntana.

La zona central, amb les cambres d’aparat de la fa-
çana oriental i les antigues termes, va esdevenir la zona 
residencial de l’edifici, ja que, com veurem, també el 
jardí de migdia i la zona d’habitatge associada van ser 
refets. La nova pars urbana s’obria a llevant, on es tro-
bava l’accés principal de l’edifici. L’antic passadís que, 
en època augustal, donava accés al porticat del pati 
nord va esdevenir el vestíbul principal de l’habitatge i 
es va pavimentar amb un mosaic figurat. Aquest mo-
saic, del qual parlarem in extenso en l’apartat corres-
ponent, ha estat l’element més controvertit d’aquest 
jaciment i, sovint, n’ha condicionat la cronologia pro-
posada i la interpretació global. La seva existència ha 
fet pensar a molts investigadors que la fase baiximpe-
rial va ser el moment de màxima esplendor de la vil-

la dels Ametllers, i ha dificultat la interpretació de les 
cambres de l’entorn, com les termes, que també s’han 
datat en aquest moment sense cap argument estrati-
gràfic o estructural de pes per abonar-ho. De fet, la 
realitat és ben diferent. En el moment de construcció 
del mosaic, que els especialistes solen datar al segle v, 
tot i que si el posem en relació amb el que sabem de 
l’evolució de l’edifici hauria de ser anterior,158 la vil·la 
presentava unes dimensions notablement menors que 
en època altimperial i el grau de luxe de la seva decora-
ció i instal·lacions també era inferior.

Per obrar aquest mosaic, que segurament seguia 
amb un cartró predeterminat, es va modificar el mur 
de migdia de l’estança, eixamplant-la lleugerament.

Al nord d’aquest vestíbul es conservava, encara, una 
de les estances que, aparentment, menys canvis va pa-
tir al llarg de la història de l’edifici (àmbit 30). De for-
ma quadrangular i amb un paviment de mosaic amb 
decoració en blanc i negre que estilísticament caldria 
datar al segle i o a principis de la centúria següent, no 
s’hi aprecia cap altre canvi més enllà d’alguna reparació 
del paviment, feta amb tessel·les més grans i irregulars 
que les originals i que no podem datar.159

La cambra de migdia del vestíbul va rebre un sòl 
d’opus tessellatum versemblantment en el mateix mo-
ment que el de la cambra veïna. Format per una orla 
exterior de gran amplada decorada amb cercles secants, 
mostrava, en el centre, una imatge quadrangular de la 
qual solament es conserva la figura que des de l’angle 
sud-oest emmarcava l’emblema central, així com part 
d’una segona situada al nord d’aquella. El que ens in-
teressa, en aquest apartat, és remarcar els aspectes més 
formals d’aquest mosaic, que, com succeeix amb el 
del vestíbul, presenta, analitzat amb cura, una qualitat 

158. De fet, el mur de separació entre els àmbits 23 i 27 es va modificar per adaptar l’espai al cartró dels mosaics que havien d’ocupar-lo, 
i molt especialment el que descrivim.

159. Cal no oblidar que tot aquest espai central havia estat completament excavat fins a nivell de pavimentació per A. del Castillo, i que, 
per tant, no sabem res de la seva estratigrafia ni de si va proporcionar indicis de les transformacions o funcions específiques dels espais.

Figura 103. Vista general del sector nord de la vil·la amb les 
restes del paviment d’opus signinum que va esborrar les antigues 
estances.
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160. Tot i que Castillo no en fa esment i, de fet, expressa de forma genèrica que va trobar totes les cambres de les termes pavimentades 
amb opus signinum, el diari de Solé de Morell sí que esmenta la troballa de restes de mosaic en el moment de la descoberta de la cambra, 
l’única del conjunt termal excavada per Melé i que, de fet, va ser inicialment interpretada com un tablinum. L’observació in situ de les restes 
també permet apreciar com, damunt d’un potent paviment de signinum, es conservaven, encara, algunes tessel·les a les vores de la cambra.

161. Com succeeix a la majoria d’excavacions arqueològiques, no sabem si l’edifici disposava d’un primer pis. Si fos així, segurament es 
limitava a la façana oriental, ja que aquest tipus de solució no era habitual, ans al contrari, al damunt de les sales de bany, tant pel sistema 
propi de cobertura (voltes) com per la presència de xemeneies i, sovint, obertures d’il·luminació al centre dels sostres, i no hi ha cap indici de 
reformes en aquest sentit en època baiximperial.

constructiva menor de la que podria semblar. Així, tot 
i tractar-se formalment d’un mosaic policrom, en rea-
litat hi predominen de forma majoritària dos colors, el 
blanc i el vermell. A més, les tessel·les són de molt poca 
qualitat, ja que el color vermell s’obtingué bàsicament 
emprant fragments de ceràmica retallats.

També la tercera de les cambres d’aquesta façana 
era pavimentada de mosaic. Tradicionalment atribuït 
a aquesta fase constructiva, pensem que s’ha de datar 
en època severiana, no solament per la seva major qua-
litat formal, tot i tractar-se d’una decoració geomètri-
ca, sinó pel fet que reprodueix una catifa idèntica que  
A. del Castillo va posar al descobert en una de les por-
tes del conjunt termal i que pertanyia, amb seguretat, 
a aquell moment històric.

Finalment, la cambra de l’extrem de migdia del 
conjunt va ser pavimentada novament i transformada. 
Per una banda, el ric paviment de lloses de marbre va 
ser substituït per un sòl d’opus signinum. En aquest, 
hi va detectar A. del Castillo tot un seguit d’encaixos 
per posar-hi àmfores segons descriu ell mateix, però val 
a dir que, en el moment de les excavacions dels anys 
2000-2002, tot i conservar-se el paviment, aquests en-
caixos no eren visibles, i les úniques depressions exis-
tents en la superfície eren fruit de la degradació natural 
del mateix paviment.

L’antic nimfeu que presidia la banda sud d’aquesta 
cambra va ser obliterat construint un mur que el va se-
parar de l’habitació. No sabem si es va aprofitar aquest 
espai, descarregat també de tot l’aplacat de marbre i 
de tot element ornamental. Hi ha dues possibilitats: 
que continués relacionat estructuralment amb aquesta 
estança o que s’obrís una obertura a la banda contrària 
i es fes servir de dipòsit lligat a les estructures d’aquell 
sector. 

El nou vestíbul es comunicava, també, amb el fri-
gidarium de les antigues termes a través d’una porta 
de nova construcció dotada d’un llindar elevat, obrat 
amb pedra sorrenca. La definició de la funcionalitat 
d’aquesta cambra resulta especialment complexa i im-
portant. Cal recordar que l’antic frigidarium estava 
constituït per una sala pavimentada amb un opus tessel-
latum i disposava a la banda de ponent d’un nínxol on 
es va bastir una petita banyera dotada de tres fornícu-
les decoratives –la de ponent, amb una finestra–, totes 
decorades amb mosaic parietal. En el moment de les 
excavacions d’A. del Castillo, aquests nínxols encara 
conservaven algunes tessel·les de l’antiga decoració, i 

el mateix semblava succeir amb la pavimentació.160 A 
aquests indicis, cal afegir-ne d’altres. Per una banda, al 
damunt de l’antiga banyera es conserven les restes d’una 
regata que devia servir per col·locar-hi una tapa que la 
cobrís. Per l’altra, cal tenir molt present que es va obrir 
una porta en un parament on no existia, i això en un 
sector de la vil·la on es va mantenir escrupolosament la  
distribució preexistent. Es va fer, indubtablement, per 
mantenir un eix de circulació que venia de la part bai-
xa del puig i portava a aquesta sala a través del vestíbul. 
Per tant, tot i les seves reduïdes dimensions, cal pensar 
que l’estança esdevingué sala de recepció, tot aprofitant 
l’existència d’una fornícula luxosament ornamentada 
com a marc arquitectònic idoni per a la recepció per 
part del propietari. Com a tota la resta d’estructures de 
la pars urbana de la vil·la baiximperial, el seu valor és, 
sobretot, simbòlic, malgrat que les estructures empra-
des són modestes.

Pel que fa a la resta de cambres de les antigues ter-
mes, aquestes van canviar, també radicalment, el seu 
aspecte i la seva funcionalitat. A diferència d’altres in-
vestigadors que recentment han analitzat aquest con-
junt (García-Entero 2005, 59), creiem que en època 
baiximperial havien deixat de funcionar com a termes. 
De fet, A. del Castillo, quan les va excavar, va trobar 
totes les estances pavimentades amb sòls d’opus sig-
ninum, que ell va desmuntar. Va interpretar aquestes 
cambres com a magatzems, atenent, sobretot, al tipus 
de paviments emprats. Aquests sòls abraçaven la totali-
tat de les cambres. Discrepem de la interpretació que va 
fer A. del Castillo sobre aquestes estances. El paviment 
d’opus signinum no és argument suficient per atribuir 
a aquests espais una funció industrial –en tenim mil 
exemples–, un sòl característic a bastament usat durant 
l’antiguitat tardana i a la mateixa vil·la dels Ametllers, 
on també es va emprar per reconstruir el paviment de 
la sala de migdia del passadís occidental (àmbit 14), i 
més si per accedir-hi calia travessar el vestíbul principal 
de la casa, quan es podien haver perforat obertures a 
la banda contrària. Més aviat optem per pensar que 
aquestes estances, conjuntament amb les situades a lle-
vant, constituïen la zona d’habitatge de la casa, la pars 
urbana, que en època baiximperial quedaria reduïda a 
aquest sector, i on les cambres pavimentades amb mo-
saic constituirien la zona pública, de relació, amb les 
estances de recepció de les visites i amb el menjador, 
mentre que les cambres de la segona filada servirien de 
cubicula o estances privades.161



120

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

La zona de migdia, antigament el sector privat de la 
casa, es va convertir en l’espai industrial. Es va eliminar 
completament el jardí, inclòs el porticat i l’exedra de 
llevant, i es van reocupar amb magatzems i estructures 
de caire industrial. La desaparició de l’exedra va per-
metre ampliar la zona edificable cap a migdia, on es 
van construir noves estances.

A la banda occidental del conjunt, van desaparèixer 
completament les cambres corresponents a l’habitatge 
(fig. 104). Els treballs arqueològics només van poder 
documentar les transformacions realitzades a l’estan-
ça de tramuntana d’aquest conjunt (àmbit 50), però 
les estructures recuperades en aquest àmbit i als espais 
situats a ponent fan incontrovertible que les reformes 
eren generals i afectaven tot el conjunt, ja que tot 
aquest espai estava destinat a convertir-se en un gran 
magatzem. Les tasques es van realitzar de forma orde-
nada, i abans de l’enderrocament d’alguns dels murs 
perimetrals de l’estança va ser buidada de tot allò que 
pogués resultar aprofitable, com les lloses del paviment 
o el llindar de la porta (fig. 106). L’enderroc de la sala 
va deixar dempeus poc més de mig metre dels murs est 
i sud de l’àmbit, fet que mostra que el nou nivell de 
circulació de tot aquest sector s’havia de situar a una 
cota més elevada que el de les cambres preexistents.

En canvi, no es van modificar ni el mur de tra-
muntana ni el de ponent. De fet, es va voler aprofitar 
l’existència en aquests sectors, com també devia succe-
ir a l’extrem de migdia, de murs de més de 6 metres 
d’alçada com a límits de la nova instal·lació industrial. 
Altrament, per la banda de llevant, va caldre bastir un 
nou mur nord-sud per tancar el nou edifici que es va 
construir al damunt de l’antiga fonamentació corregu-
da preexistent. Aquesta manera de fer (amb fonaments 
correguts i murs en alçat diferenciats) no és exclusiva 
d’aquesta estructura, ja que es va emprar un sistema si-
milar per edificar algunes de les cambres que ocuparen 
l’espai de l’antic jardí. El resultat és tot un seguit de 
fonaments correguts als quals se sobreposen els murs 
en alçat, amb les obertures corresponents. Aquests 
edificis es van bastir tots en el mateix moment, com 
ho demostra que, per exemple, l’equip que va obrar el 
mur en alçat de la banda septentrional de l’àmbit 41 
va continuar la tramada construint el mur sud-oriental 
del magatzem.

Interiorment, aquest nou espai quadrangular es va 
dotar d’una successió de pilars. Se’n localitzaren quatre 
al costat est i un a la banda contrària (fig. 105). La 
situació d’aquest darrer, dins l’àmbit 50, perfectament 
alineat amb el de la banda contrària, demostra que, en 
aquell costat, es repetiria el ritme de quatre suports. No 
es tracta de contraforts lligats a l’estructura dels murs162 
sinó de simples basaments destinats, probablement, a 

suportar els autèntics pilars que es disposarien al da-
munt (fig. 106). Curiosament, les quatre superfícies 
superiors es troben a altures diferents, i la de l’extrem 
de tramuntana era la que més diferència presentava en-
vers les altres. Si els pilars que havien de suportar eren 
de pedra, això no era cap problema i es podia deure a 
una necessitat de cercar millor fonamentació per les di-
ferències en el subsòl, especialment en la cota d’aparició 
de la roca. A la part central del mur de llevant s’obria 
la porta d’accés a aquest edifici que no es va acabar de 
construir mai, ja que el mur de ponent, que fins llavors 
havia actuat de límit occidental de les edificacions, es 
va ensorrar de forma accidental (fig. 52, 104 i 110). 
Les causes d’aquest ensorrament poden ser diverses i 
tenen a veure tant amb les mateixes obres de les noves 
estructures com amb canvis al costat del turó. Per una 

162. Els de la banda oest havien de ser elements adossats a l’estructura preexistent, però els de llevant, tot i ser contemporanis del mur, 
es construïren recolzant-hi.

Figura 104. Les reformes baiximperials van implicar la remode-
lació de tot el sector de migdia per construir-hi les estructures 
industrials. Durant el procés de reformes es va ensorrar el mur 
occidental del bloc de migdia.

Figura 105. El bloc sud-oest, anteriorment ocupat per les 
estances familiars, es va voler convertir en un gran magatzem. A 
la imatge, vista del sector oriental de l’edifici amb els basaments 
dels nous pilars que havien de sostenir la coberta.
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banda, l’enderrocament de les estances que ocupaven 
tot aquest sector va suposar l’eliminació de tot un seguit 
de murs est-oest que, indirectament, havien actuat, fins 
llavors, com a contraforts. Per l’altra, cal tenir present 
que aquesta gran paret no solament era el límit de l’edi-
fici sinó que actuava com a mur de contenció del turó  
que s’enlairava cap a ponent. Però a diferència del tram 
de mur del pati nord, que es va bastir recolzat contra la 
roca que va caldre retallar, en aquest sector el pendent 
del turó s’enretirava ràpidament en direcció oest i, per 
tant, tot el mur era exempt. A la part baixa es creava, 
doncs, un cul-de-sac on al llarg del temps s’anirien acu-
mulant les humitats i les terres que anaven caient des 
del cim. La pèrdua dels murs-contrafort va eliminar els 
elements que contrarestaven aquesta pressió i va facili-
tar l’ensorrament. A aquests dos fets s’hi podria afegir 
un cert problema estructural. El mur s’havia construït 
en opus caementicium, fent servir una successió d’enco-
frats d’un metre d’alçada, aproximadament. És possible 
que l’obra no fos prou correcta i que els diversos trams 
d’alçat no haguessin pres de forma convenient, ja que, 
en el moment de l’ensorrament, el mur es va partir en 
diversos fragments seguint els punts de fractura més 
dèbils, és a dir, les línies de separació entre els diferents 
trams d’encofrat.

Aquesta caiguda va significar la fi del projecte. La 
porta del magatzem es va paredar amb pedres i tot 
aquest espai es va abandonar definitivament. No seria 
fins un temps més tard que, tot aprofitant parcialment 
el mur ensorrat com a paviment, es va construir una 
edificació allargassada al damunt d’aquest conjunt. 
Però quan això va succeir, la vil·la ja no era més que 
un edifici abandonat i ruïnós que els habitants del lloc 
aprofitaven per construir-hi petites cabanes.

La meitat de migdia de l’antic pati va ser ocupada per 
una construcció allargassada dividida en tres espais, d’est 
a oest (fig. 50). S’hi accedia per una ampla portalada 
situada a llevant, que donava pas a un gran espai. L’únic 
element que es va recuperar a l’interior d’aquesta estan-
ça va ser una estructura rectangular, mig soterrada al 
subsòl. Tant les parets com el paviment es van construir 
amb tegulae (fig. 131). No és l’únic element d’aquestes 
característiques que es va posar al descobert en aquest 
sector, ja que als àmbits 8, 11 i 40 se’n van identificar 
tres més de característiques similars (fig. 48 i 130), si 
bé de dimensions menors. El problema per interpretar 
aquesta estructura és la seva disposició, davant per da-
vant de la porta d’accés a aquest espai, fet que fa pensar 
que es tractaria d’un element afegit amb posterioritat. 

A ponent d’aquest espai, existia una altra gran por-
talada que donava accés a una zona de poca ampla-
da amb dues petites estances a migdia i tramuntana. 
Aquests dos petits espais corresponen, segurament, a 
sengles caixes d’escala que donarien accés a un pis su-
perior. Finalment, darrere d’aquesta zona existia una 
nova cambra de la qual en coneixem molt poques da-
des, ja que la seva excavació va aportar poc material.

L’àmbit 7 és una estança rectangular de considera-
bles dimensions i amb algunes peculiaritats. Excava-
da per A. del Castillo, conservava un paviment d’opus 
signinum en els seus dos terços orientals, però no a 
l’extrem occidental, on no hi havia cap mena de pa-
viment.163 A més, en aquest sector es conservaven dos 
basaments de pilastres. Això sembla indicar una dife-
rent utilització d’ambdós espais, sense que resulti clar 
quines serien. La gran porta que es localitza a llevant 
torna a parlar d’un àmbit de caire industrial.

A l’extrem de migdia del sector, en una zona que en 
època altimperial era totalment marginal, es constru-
ïren noves cambres (fig. 107). Eliminada l’exedra que 
presidia l’antic jardí (àmbit 45), es va bastir un nou 
àmbit (àmbit 4) que es troba actualment seccionat per 
la banda de llevant per l’erosió del terreny. A ponent 
d’aquesta cambra se n’obraren dues més (àmbits 1 i 
2), que constructivament hi són afegides però que es-
tratigràficament són coetànies o molt poc posteriors. 
Aquestes noves estances colgaven el mur que separava 
l’àmbit 39 de l’exedra, ambdós elements abandonats 
temps enrere, i, fins i tot, l’àmbit 46, zona de captació 
d’aigua de la canalització general de la vil·la.164

Pel que fa al petit dipòsit (àmbit 3), va ser aprofitat 
i integrat dins un nou espai (àmbit 2), si bé amb algu-
nes modificacions, ja que el desguàs va ser obliterat i ja 
no es connectava amb la xarxa hidràulica de la vil·la.

L’establiment baiximperial, doncs, es torna a assem-
blar, en certs aspectes, a l’edifici republicà. Les instal-

163. Tot i això, val a dir que aquest espai occidental disposava d’alguna mena de sòl de morter del qual en quedaven alguns senyals als 
murs perimetrals.

164. És curiós que tot el traçat del desguàs es trobà farcit amb materials del segle iv, llevat del tram situat dins aquest àmbit 46.

Figura 106. Com també va succeir en època augustal, durant 
les reformes baiximperials es van construir estructures provisio-
nals destinades a fabricar els elements necessaris per a les obres. 
A la imatge, restes d’un forn localitzat a l’àmbit 50.
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lacions es concentraven a la terrassa superior del turó, 
on es trobaven més protegides. L’espai residencial es 
limitava al centre de la plataforma i era de dimensions 
modestes. L’assentament havia perdut gran part dels 
elements sumptuaris i decoratius –tot i la presència 
dels mosaics de les sales de recepció– i tornava a po-
tenciar, de forma important, el vessant industrial, que 
mai havia estat secundari però que en època altimperial 
quedava enfosquit pel luxe de la pars urbana. Tot i això, 
els elements simbòlics que denoten el paper del domi-
nus hi són presents, a escala reduïda però amb totes les 
seves implicacions ideològiques.

5.7. El final de la vil·la

Quan la vil·la baiximperial col·lapsà, quan l’explo-
tació del fundus de Turissa deixà de fer-se des de la 
gran casa de camp dels Ametllers, quan s’abandonà 
una manera de fer que havia estat vigent i efectiva des 
d’un moment imprecís dins del primer quart del segle 
i aC i que havia romàs pràcticament inalterable fins 
a la segona meitat del segle v, la vida continuà ben 
present a la vall de Tossa, conreada i aprofitada eco-
nòmicament d’una altra manera (fig. 108). No calien 
grans edificis centrals, ben obrats, ni dependències de 
representació on els amos deixaven constància de l’alta 
posició social que ocupaven, des d’on exercien el seu 
poder i des d’on els habitants es relacionaven amb el 
món exterior, amb l’imperi. Ja no tenien raó de ser. La 
producció agrícola, la ramaderia, l’aprofitament del 
mar i del bosc, de l’entorn, l’intercanvi amb l’exterior, 
es podia fer d’una altra manera, des d’altres models i 
des de la distància. Les circumstàncies que propicia-
ren aquest canvi, el daltabaix d’un model i l’adaptació 
d’un altre, només van significar una relació diferent 
entre els propietaris del fundus i aquells que el tre-
ballaven, i que degué significar la desaparició de tot 
allò que era superflu, innecessari, davant d’una nova 
situació. Tanmateix, ha de quedar ben clar que la fi de 
la vil·la no significà, de cap manera, l’ensorrament de 
les activitats agropecuàries, de l’explotació del camp, 
que continuà sent la base principal, quasi única, de 
l’activitat econòmica.

Figura 107. A l’extrem de migdia de la vil·la, en un espai que 
anteriorment era marginal, es van construir un conjunt de no-
ves estances (àmbits 1-4) relacionades amb les funcions indus-
trials de l’establiment.

Figura 108. Planta general de la vil·la amb indicació de les estructures localitzades durant les excavacions posteriors al seu abandona-
ment. 
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Un nou model, un nou patró d’assentament va ser 
la resposta a una nova situació. Calia deixar anar pe-
sos morts, rèmores d’un passat que no eren altra cosa 
que grans noses. Petits nuclis dispersos sobre els con-
reus i les pastures, sobre llocs determinats en funció, 
aparentment, d’uns nous paràmetres, semblen definir 
l’ocupació del territori, amb establiments, sovint pe-
tits, de tipus unifamiliar o, a cops, més complexos, 
estructuralment senzills, obrats amb materials simples 
i poc sofisticats que defineixen un panorama nou que 
comencem a conèixer amb un cert detall, tal com tin-
drem ocasió de veure més endavant.

No podem saber, encara, si aquest canvi va compor-
tar una certa davallada demogràfica i l’abandonament 
d’antics espais explotats, preferentment els perifèrics, 
aquells més marginals, d’accés més complicat o d’un 
grau menor de rendibilitat. És més que possible, però 
no podem, encara, avaluar-ne la intensitat ni, si n’hi 
hagué, les divergències regionals i comarcals. És, enca-
ra, un món nou, que ens és poc conegut i que planteja 
més preguntes que no pas ofereix sòlides realitats in-
contestables.

Ara, però, abans de continuar, convé presentar al 
lector les proves que en relació amb la continuïtat de 
l’hàbitat als Ametllers, després de l’ensulsiada de la vil-
la baiximperial, ha proporcionat l’exploració arqueolò-
gica d’aquest jaciment.

En produir-se l’abandonament de la vil·la, en un 
moment indeterminat de la segona meitat / darrer terç 
del segle v, observem la construcció de tres estructures 
no gaire grans, coetànies, tal com han confirmat les 
relacions estratigràfiques, que manifesten l’ocupació 
del lloc a partir d’un grup reduït, probablement una 
família (fig. 109). No es tracta de l’aprofitament direc-
te de les velles cambres abandonades sinó de l’establi-
ment de tres estructures, una de més gran i aïllada, i 
les altres dues juxtaposades i situades a poc menys de 4 
m. Totes aprofitaven puntualment restes del vell edifici 
romà però, com tindrem ocasió de veure, no pas di-
rectament. Aquest fet que podem constatar en les tres 
construccions és un bon indici a l’hora d’intentar fixar, 
amb una certa seguretat, quant temps va passar entre 
l’abandonament de la vil·la i la construcció de noves 
estructures en l’antic solar. En efecte, tot fa pensar que 
l’aparició d’aquestes construccions tardanes no va ser 
immediata a l’abandonament del gran edifici sinó una 
mica més tard. Tanmateix, no és fàcil fixar-ho amb la 
precisió que voldríem. Les tres noves construccions es 
disposen directament sobre els antics nivells de circu-
lació encara no afectats per una llarga etapa d’aban-
donament, però no s’aprofita directament cap de les 
antigues estances per donar-li un nou ús. Altrament, 
el registre arqueològic, la cultura material recuperada 
durant l’excavació permet resseguir sense talls aparents 
una continuïtat fins, com a mínim, ben endins del 
segle vii. Ja sabem, però, les dificultats de filar prim, 

d’identificar etapes d’una o dues generacions a través 
del registre arqueològic. Altrament, unes freqüentaci-
ons continuades servirien, també, per explicar aquella 
continuïtat.

Ateses aquestes circumstàncies, proposaríem datar 
aquella nova fase d’ocupació a l’entorn del 500, proba-
blement menys d’una generació després del col·lapse 
de la vil·la.

Les raons per ocupar novament aquell lloc han de 
ser múltiples i complementàries, perfectament ajusta-
des a les directrius fixades pel nou model de pobla-
ment. 

L’indret oferia condicions excel·lents des de molts 
punts de vista: domini visual, control de la badia, ai-
gua abundant i unes ruïnes amb possibilitats d’apro-
fitament i reciclatge. Algunes de les condicions eren 
coincidents amb les d’aquells que, a la baixa república, 
van decidir establir-s’hi. D’altres no. La centralitat que 
l’indret tingué des d’aleshores s’havia perdut i tardaria 
a recuperar-se. Altres punts de la vall eren, ara, més va-
luosos o més indicats. Tanmateix, les ruïnes de l’antic 
estatge oferien un atractiu especial. No és un fet aïllat 
ans al contrari; quasi sempre el solar d’una antiga vil·la 
és puntualment ocupat o intensament freqüentat, tal 
com anirem veient.

Consideraríem, doncs, que el solar central dels 
Ametllers, intensament freqüentat i saquejat des del 
moment primer de l’abandonament, va acabar sent 
ocupat de manera estable per un grup familiar que, 
des d’aquí, vivia de l’explotació de la terra i de l’apro-
fitament sistemàtic de tots aquells elements de l’antic 
edifici que podien ser reciclats.

Aquestes tres dependències, A, B i C, es localitzen 
en el sector sud-occidental de la terrassa central dels 
Ametllers. La A correspon a l’anomenat àmbit 48, que 
ocupa la part central del sector sud-oest de l’edifici co-
bert des del baix imperi per l’enderroc del gran mur de 
contenció. El B, a menys de 4 m en direcció nord-est, 
coincideix amb l’àmbit 12, i el C, que s’hi adossa per 
llevant, amb l’àmbit 11. La cota de circulació de B i C 
era la mateixa, molt per sota de la de A, força més alta. 
Tinguem en compte que no respon a cap altra cosa 
que a una diferència de cota antiga i, sobretot, al gruix 
del potent mur de contenció que va aclofar-se dins 
d’aquell sector durant les obres d’edificació de la fase 
baiximperial de la vil·la vers el darrer terç del segle iv. 

L’edifici A és senzill (fig. 110), molt simple i prou 
ben obrat. En ocupar aquell lloc, sobre el mur caigut, 
se situava en posició dominant sobre les ruïnes de la 
vil·la i amb un esplèndid domini visual del territori, 
especialment vers el mar. Té, en realitat, forma lleu-
gerament trapezoïdal, quasi rectangular, amb l’eix ma-
jor que s’inclina lleugerament cap a llevant, trencant 
la disposició ortogonal de l’antiga vil·la perfectament 
orientada en relació amb els punts cardinals. El mur 
occidental (M 341) mesura uns 11,85 m de llargària 
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Figura 109. Planta de la vil·la amb els elements posteriors al seu abandonament, amb la indicació dels àmbits i estructures.
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i l’oriental (M 344) uns 11,35 m, mentre que tant el 
meridional (M 347) com el septentrional (M 348) 
tenen una longitud d’uns 5 m. El sòcol dels murs, 
molt ben conservat, tenia una amplada d’entre 0,65 
m i 0,70 m, i era obrat amb pedres mitjanes i grans, 
triades i d’aprofitament, lligades amb fang d’una ma-
nera efectiva. Tots quatre murs estan imbricats, els uns 
amb els altres, eficaçment. Sabem que l’única porta es 
localitzava sobre la paret septentrional ocupant l’espai 
més oriental, amb una llum a l’entorn d’uns 1,25 m. 
Per damunt del sòcol de pedra i fang, l’obra era de 
tàpia. Durant l’excavació, en els nivells d’abandona-
ment no es van recuperar ni fragments de tegula ni 
d’imbrex. Molt probablement, com sol ser d’habitud 
en els estatges d’aquest moment (infra), el cobriment 
de l’estructura s’hauria fet amb branques, palla i argila, 
d’una enorme simplicitat, sense cost i de poc pes. Es 
va fer servir de sòl d’aquesta senzilla caseta l’antic mur 
caigut, pla, sòlid i perfectament indicat per acomplir 
aquesta tasca. En els llocs fracturats o allí on es mar-
cava un cert desnivell, els constructors van efectuar 
aportacions de terra que fou piconada per donar-li la 
consistència necessària. No hi va haver cap divisió in-
terior ni cap element que deixés marques identificables 
en el procés d’excavació. Ocupava un espai aproximat 
d’uns 58 m2, amb un espai útil d’uns 40,37 m2. El 
lloc, la construcció i la manca d’altres pistes fa que li 
proposem una funció residencial. Allí viurien aquells 
que ocupaven a partir del 500 aquell sector de la vall 
de Tossa.

L’estança B (àmbit 12) (fig. 111) aprofità un angle 
format per dos antics murs ben conservats, sòlids i alts, 
un a ponent i l’altre a tramuntana, de l’antic edifici. 
Hom construí dues parets perpendiculars d’un gruix 
uniforme a l’entorn dels 0,50 m, de pedruscall granític 
unit amb fang, l’oriental d’uns 2,75 m de longitud i la 
meridional d’uns 3,83 m, que tancaven un espai d’uns 
10,5 m2, dels quals uns 8 m2 eren útils. El sòcol con-

servat no va permetre identificar cap porta ni obertura. 
O es trobava més enlaire o no en tenia, i en aquest cas 
cal imaginar que s’hi accediria des de dalt.

L’espai C (àmbit 11) es troba immediatament a lle-
vant del B. Era una obra idèntica a l’anterior, obrada 
un cop l’altra ja era acabada, però sense poder esbrinar 
si formant part d’una mateixa decisió o si va ser un 
afegit posterior. El mur meridional feia uns 3,40 m i 
l’oriental uns 2,75 m, amb una superfície d’uns 9,35 
m2, dels quals n’eren útils uns 6 i mig. Aquesta petita 
cambra presentava una porta d’uns 1,60 m de llum que 
ocupava l’espai més occidental de la paret de migdia. 

Proposaríem dotar-les d’una funció complemen-
tària de l’estructura A. Dipòsits, rebost, dependènci-
es per desar-hi estris, eines, aliments, bestiar i, potser, 
altres coses. L’excavació no va proporcionar dades que 
ajudessin a saber-ne l’ús.

Cal associar a aquest moment la presència de, com 
a mínim, una sitja. En efecte, aquesta estructura nega-
tiva (UE 1795) perforava el sòl de signinum de l’àmbit 
32 de la fase baiximperial. No s’hi va trobar material de 
cap manera sinó terra neta. Era un forat cilíndric que 
perforava tots els estrats arqueològics i que en arribar a 
la roca natural s’obria adoptant la forma característica 
d’aquesta mena de dipòsits. No pot ser un forat de 
deixalles, no n’hi havia, i cal considerar-la una sitja per 
guardar-hi cereal. Un cobriment especial de les parts 
menys indicades n’assegurava un bon funcionament.

Podem resseguir la vida d’aquells estadants a través 
de les deixalles, d’aquells objectes trencats o inservibles 
que es llençaven als diversos abocadors que hi havia a 
prop de l’àrea d’habitació. És interessantíssim fer cons-
tar (vegeu el capítol corresponent) la presència continu-
ada de materials d’origen africà, preferentment àmfores, 
que permeten resseguir uns contactes no pas directes, 
evidentment, sinó a través d’un port (o ports) intermedi 
que faria arribar a la vall tot allò que no produïa a canvi 
de l’excedent de vi. És curiós observar la poca quantitat 

Figura 110. Un dels sectors més ràpidament aprofitats va ser el 
sud-oest, on el mur ensorrat es va emprar com a paviment per 
a una senzilla caseta (àmbit 48).

Figura 111. La zona del pati de migdia també es va aprofitar per 
bastir-hi petites estructures. Vista dels àmbits 11 i 12. 
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d’atuells i recipients del sud de la Gàl·lia, circumstància 
que se’ns fa més palesa al costat de l’abundor de pro-
ductes africans. Interessa destacar, també, una nombro-
sa presència de copes, gots i petits plats de vidre, amb 
cronologies avançades que sovintegen durant l’antigui-
tat tardana en tota mena de jaciments, prova fefaent 
d’un cost assumible i d’una producció dispersa i d’una 
bona distribució, probablement marinera.

Cal posar en relació aquest petit estatge (i potser 
algun altre de pròxim i no identificat) amb el petit ce-
mentiri que es va localitzar a l’est de la pars fructuaria 
de l’antiga vil·la, ocupant llocs antigament construïts i 
abandonats de feia temps, just en el límit oriental de la 
propietat pública del jaciment (fig. 112). Hi ha indicis 
ferms del descobriment d’altres tombes en fer-se obres 
al carrer del Pelegrí, i sobretot la notícia conservada en 
el magnífic plànol que dibuixà mossèn Soler de Morell 
l’any 1933, on s’assenyalen sepultures romanes loca-
litzades durant els treballs d’ampliació i millora de la 
carretera que anava cap a Lloret de Mar. Efectivament, 
davant per davant de les estructures explorades de la 
pars fructuaria de la vil·la, justament on anys després 
es va localitzar el petit cementiri que tot seguit estu-
diarem, l’erudit eclesiàstic dibuixava de manera molt 
simple dues inhumacions aparentment orientades de 
sud a nord, una de les quals, la més pròxima a la vil·la, 
podia ser de tegulae. Com a comentari escrit es pot lle-
gir: lloc on es trobaven sepultures romanes amb monedes 
al fer el desmunt per la carretera  No se’ns diu quan-
tes, ni com eren obrades, ni cap característica, llevat 
d’indicar que s’hi van trobar monedes (quantes?). La 
dada és interessant, car és ben conegut el costum prou 
arrelat de «donar» una moneda al difunt per permetre 
pagar al barquer immortal el trajecte del pas de l’Estí-
gia, «l’òbol de Caront», un costum ben documentat, 
també, en aquestes contrades (Nolla et al  2005, 84-
86). Hem de donar crèdit a la informació.

Zucchitello (1978, 36) publicava les primeres no-
tícies sobre aquest cementiri en assenyalar el desco-
briment sobre dependències abandonades de la vil·la 
rústica de tres tombes orientades en caixa de pedres. 
Se’n tornava a parlar més endavant inserint-les en la 
història del lloc i proposant una datació altmedieval 

(Batista, López i Zucchitello 1980, 6-7 i 18). Més en-
davant, novament Zucchitello aplegava i publicava, 
sobre aquesta necròpolis, un conjunt notable de dades, 
afegint-hi una excel·lent planta de situació de les diver-
ses inhumacions (Zucchitello 1993, 76 i figura de la 
pàgina 149). Ho podem resumir de la següent manera: 
es tractava d’unes deu inhumacions totes orientades, 
totes de fossa i caixa de pedres (potser una de fossa 
simple). Algunes aprofitaven alguna sepultura anterior, 
cosa que confirmaria la continuïtat d’ús del cementiri, i 
d’altres els sòcols del mur de l’edifici abandonat per es-
talviar-se part del treball de bastir-les. Els difunts eren 
sebollits a poca fondària i se servien, de vegades, dels 
murs de l’edifici abandonat per obrar un petit túmul 
protector i que recordava el lloc. Totes foren trobades 
sense coberta llevat d’una inhumació infantil protegida 
amb lloses planes. Hi havia, com a mínim, tres tombes 
d’infant. Una de les sepultures, la segona més septen-
trional del conjunt, mostrava indicis clars d’una doble 
inhumació. La deposició primera, desplaçada per la 
més moderna, ocupava l’extrem més oriental de la cai-
xa. En tots els casos el cadàver havia estat col·locat de-
cúbit supí amb els braços paral·lels al cos, o bé amb les 
mans plegades sobre el pubis, i, en una ocasió, amb el  
braç esquerre paral·lel al cos i el dret doblegat en angle 
recte damunt del pit. Com és d’habitud en aquestes 
terres des del segle iv, no hi havia ofrenes ni acompa-
nyaments. S’obrí, primerament, una fossa de la mida 
necessària, es definí amb pedres el taüt, de forma rec-
tangular o lleument trapezoïdal, i es diposità els difunts 
embolcallats amb una mortalla. És més que probable 
que totes (o almenys la majoria) fossin protegides amb 
lloses de pedra o, potser millor, amb plaques de fusta 
que haurien desaparegut sense deixar rastre. La terra 
apilonada del forat acabava colgant-ho tot, afegint-hi 
pedruscall procedent dels sòcols dels murs de l’antiga 
construcció, configurant un petit túmul que protegia 
l’enterrament, tot assenyalant-lo. Si hi hagué algun ele-
ment que la personalitzava, no fou possible identificar-
lo. Els indicis de l’exploració arqueològica feien pensar 
a Zucchitello que una part de l’edifici encara era visible 
quan s’efectuaren els enterraments.

En la monografia més recent sobre els Ametllers 
s’hi tornava a fer referència, tot situant-ne algunes 
amb precisió i fent constar, amb tota claredat, que les 
tombes perforaven o bé nivells arqueològics o, direc-
tament, estrats naturals. En tot cas, eren posteriors a 
l’abandonament d’aquell sector de l’edifici i, per tant, 
de més enllà del segle iv (López et al  2001, 23-25).

Aquesta mena de sepultures no són fàcils de datar: 
són, sempre, un parany contra el qual cal estar molt 
a l’aguait. D’entrada, és fàcil proposar una datació 
altmedieval, amb cronologies laxes i imprecises: entre 
el segle ix i el xii. Recordem, però, l’ús continuat al 
llarg de tota l’antiguitat tardana de sepultures d’aques-
ta mena en aquest territori i molt més enllà (Nolla i 

Figura 112. La pars fructuaria va ser parcialment aprofitada 
com a necròpolis. Planta del sector publicada per M. Zucchi-
tello (1993).
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Sagrera 1995, 247-256 i 272-275; Burch et al  1999). 
Des d’aquest punt de vista, és un error greu fer servir 
la tipologia de la sepultura per fer una proposta crono-
lògica d’un cert rigor.

La datació imprecisa del conjunt és el que passa 
quan el cementiri no pot posar-se en relació amb al-
gun tipus d’àrea habitada. Tanmateix, quan hi ha lloc 
d’habitació i cementiri tot és molt més senzill. Fins ara, 
aquesta petita necròpolis era aïllada, no podia posar-se 
en relació amb cap nucli habitat. Aquestes circumstàn-
cies s’han modificat i no hi poden haver dubtes de cap 
mena a l’hora de relacionar les modestes estructures que 
acabem de descriure amb aquest petit cementiri que, al-
trament, reflecteix un grup humà uniforme amb adults 
(cal suposar que homes i dones, les restes no foren es-
tudiades) i infants. Altrament, les notícies aplegades 
per Solé de Morell (supra) proporcionen a la necròpolis 
indicis nous que no podem menystenir. Semblen dife-
rents de les que acabem de descriure i, indubtablement, 
més antigues, tal com podríem deduir del costum de 
dipositar-hi l’anomenat òbol de Caront, de la probable 
orientació i de la suposada tipologia de les sepultures. 
Això ens fa pensar que en aquell mateix sector ja s’hi 
enterraria des de poc després de l’abandonament de les 
estructures a partir del baix imperi. El cementiri de l’an-
tiguitat tardana no seria, doncs, altra cosa que la conti-
nuació de l’anterior, una part del qual fou reconegut per 
l’erudit clergue que en deixà constància oportuna.

Es tractaria d’un cementiri en ús des de la fase baix- 
imperial o més tardà i lligat a la fase d’ocupació tardo-
antiga? Amb les poques dades de què disposem no és 
possible pretendre resoldre la qüestió. La tipologia dels 
sepulcres no ens hi ajuda, atesa la llarga pervivència 
de les tombes de tegulae  I les dues possibilitats són 
raonables i defensables, una continuïtat en l’ús com a 
necròpolis d’un lloc determinat o la utilització d’aquell 
espai en cronologies més avançades. El que és segur és 
que els sepulcres en caixa de llosa pertanyen a l’ocupa-
ció tardoantiga dels Ametllers, que no sabem quan va 
acabar i que es podria perllongar durant tot el segle viii 
com a mínim. No podem imaginar que en el segle x els 
habitants de la vall no s’enterressin a redós del temple 
parroquial, fos on fos.

La fi de la vil·la i, en moltes ocasions, la continuï- 
tat d’ocupació del lloc ha estat, aquests darrers anys, 
un tema d’interès a bastament tractat i que fa possible 
observar com n’és de normal aquest procés i com de 
divers, sent les possibilitats múltiples i, sovint, ben di-
ferents (una excel·lent presentació molt posada al dia, a 
Chavarría 2007, 125-141; també López Quiroga 2006, 
19-59). El cas dels Ametllers, sent molt semblant a d’al-
tres, és, però, diferent per tal com es tracta d’una ocupa-
ció no pas immediata sinó un xic després del col·lapse 
de la vil·la, menys d’una generació, versemblantment, 
i que no aprofità les estructures obrades i abandona-
des si no és tangencialment. Es reocupà parcialment el 

lloc acabat d’abandonar però des de fora, com si no es 
volgués fer servir els antics estatges. Semblantment, per 
al cementiri de la petita comunitat se cercà una proxi-
mitat però no pas la immediatesa: a la terrassa baixa, a 
una cinquantena de metres en línia recta, aprofitant un 
sector abandonat de molt abans i que no podia ser re-
cordat per la comunitat que s’hi instal·là com a formant 
part del gran casal que calgué abandonar. No pensem 
pas que es tracti d’indicis sense valor, casuals, tot i que 
no sapiguem explicar-los convenientment.

En la proximitat immediata, en els territoria de les 
civitates de Gerunda i Emporiae el panorama és encara 
poc conegut i clarament divers. En efecte, de moltes vil-
les la informació és parcial o menys precisa del que vol-
dríem. Donem-hi un cop d’ull. La vil·la que, de lluny, 
proporciona dades més contundents, més clares i més 
valuoses és Vilauba (Camós). Quan durant la segona 
meitat del segle v s’abandonà de manera aparentment 
pacífica la vil·la baiximperial, abocada clarament a la 
productivitat i on no ens són coneguts, si és que van 
existir, espais residencials d’un cert nivell de luxe, del 
lloc només en restà una sala de premsat i unes poques 
dependències annexes. Era un lloc de treball on, un 
cop a l’any, aquells que explotaven l’entorn procedien a 
transformar les olives (o els raïms) en oli (o en vi). Fins 
fa ben poc, no sabíem on habitaven aquells camperols, 
però quedava clar que més enllà de les ruïnes de l’antiga 
vil·la. Excavacions recents (2007) que han afectat tot 
l’espai al sud de la part explorada de la vil·la han permès 
solucionar aquest problema. Són, no ho oblidéssim pas, 
un primer cúmul de dades. Cal continuar excavant per 
arribar a detalls desitjats però, tanmateix, són pistes 
molt interessants que, com veurem, poden, parcial-
ment, posar-se en paral·lel amb el nostre jaciment.

En efecte, l’exploració d’aquell sector ha servit per 
descobrir l’existència d’un tancat, clos amb un mur 
consistent de pedra seca l’altura del qual se’ns escapa 
però que per l’enorme quantitat de còdols, rierencs 
i pedruscall que ho colgava tot cal suposar prou alta 
–entre 1,50 m i 2 m–, que definia un espai vagament 
trapezoïdal de cinc costats amb dues obertures, una que 
perforava el mur oriental i una altra, més gran, la paret 
occidental, justament a l’angle sud-oest. Dins del pati, 
i obrades contra les parets de tanca, dues estructures 
rectangulars, una de les quals, més senzilla i més petita 
i amb porta al costat occidental, era construïda contra 
l’angle nord-oriental del gran pati amb l’eix longitudi-
nal disposat de ponent a llevant, i l’altra, molt ben feta, 
perfectament rectangular amb murs de pedra d’aprofi-
tament de dues cares i pedruscall interior, tot unit amb 
fang i una porta amb llindar i brancals ben perfilats 
que s’obria a l’interior del pati, cap a llevant. La quan-
titat enorme de còdols i rierencs que conformaven 
l’enderroc feien imaginable que l’alçat dels murs fos 
obrat amb pedra lligada amb argila i que no va posseir, 
mai, un pis superior. En l’excavació no es van recuperar 
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ni tegulae ni imbrices. O bé van ser retirats i aprofitats 
quan aquelles estructures foren abandonades o el co-
briment del sostre es féu amb branques, fang i palla, 
que ha desaparegut sense deixar rastre. La cambra me-
surava uns 7 m per 3 m, en total uns 21 m2.

Més enllà, juxtaposat a la paret meridional de tan-
ca d’aquest sector, se’n disposava un altre que només 
coneixem per damunt amb, com a mínim, quatre es-
tances rectangulars bastides contra el mur meridional 
del pati. 

El material arqueològic recuperat, escàs però clar, 
permetia datar el conjunt al llarg de l’antiguitat tarda-
na. S’ha de posar en relació directa amb les dependèn-
cies de premsat, que quedaven tot just una cinquantena 
de metres cap a tramuntana (Castanyer et al  2008, 
267-277).

Les similituds d’aquesta troballa són grans en rela-
ció amb els Ametllers. Es tracta d’un procés d’ocupació 
immediat però no pas consecutiu i que ocupà preferent-
ment espais pròxims i només aprofitant puntualment 
les velles dependències. Els nous llocs d’habitació, rec-
tangulars en un cas i l’altre, de mides semblants, ben 
obrats, fan servir tècniques constructives diferents de 
les utilitzades en la fase anterior. És, en molts aspectes, 
una continuïtat, però en molts altres un trencament, 
un retorn a tradicions més simples però tan efectives 
i, evidentment, menys costoses i més ràpides. Quan 
calgué –recordem la cambra de premsat de Vilauba–, 
s’obraren murs de pedruscall i morter de calç o sòls i 
cobriments d’un excel·lent opus signinum.

A Vilauba, arruïnada i abandonada l’antiga vil·la, el 
camp continuà ocupat i conreat i produint entre altres 
coses oli (o vi) en importants quantitats en benefici 
d’un amo.

En molts altres jaciments tardans del territori, més 
enllà de la crisi de la vil·la hi ha una certa continuï-
tat que per manca de dades no són, ni de bon tros, 
tan explícites. En altres ocasions, el comportament va 
ser diferent. De vegades sembla clar que quan l’edifici 
romà s’abandonà no hi va haver ni aprofitaments ni 
freqüentacions. És el cas de la Font del Vilar (Avinyo-
net de Puigventós) (Casas et al  1995), de Llafranc (Pa-
lafrugell) (Barti i Plana 1989, 137-146; Barti, Plana 
i Tremoleda 2004, 233-235), Collet de Sant Antoni 
(Calonge) (Nolla, Santamaria i Sureda 2002, 87-112), 
Pla de Palol (Castell-Platja d’Aro), on s’han posat de 
manifest una successió, en el temps, d’abandonaments 
progressius fins que el lloc quedà inhabitat i desert (No-
lla (ed.) 2002, 160-177 i 236-238), o a Can Pau Birol 
/ Bell-lloc del Pla (Girona). En altres llocs hi ha indicis 
imprecisos de continuïtat al llarg de l’antiguitat tarda-
na o de reocupacions posteriors difícils de definir, com 
al Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí), Vilarenys 
(Vall-llobrega), Puig Rodon (Corçà) o la Quintana 
(Cervià de Ter), on hem localitzat ceràmica precarolín-
gia i carolíngia, espatulada i amb decoració pentinada 

de la de Girona (Nolla et al  2008, 205-224). Altres 
vegades les dades no són, de moment, clares, com suc-
ceeix al Pla de l’Horta (Sarrià de Ter), on a partir de 
les velles excavacions s’havia de proposar un abandona-
ment de segona meitat del segle v (Nolla i Casas 1984, 
núm. 23, 187) però on la descoberta d’una notable ne-
cròpolis visigoda de finals de segle v i, sobretot, del vi 
fa plantejar, almenys teòricament, una ocupació pos-
terior del lloc (Llinàs, Tarrés i Agustí 2008, 319-324). 
Les noves excavacions que s’hi han iniciat l’any 2008 
hauran de resoldre aquest problema. En altres ocasions, 
la continuïtat és segura sense, però, que siguem capaços 
d’explicar-la convenientment, com passa a Vilablareix 
(Canal et al  2004, 342-345) o a l’Hort d’en Bach (Ma-
çanet de la Selva) (Llinàs et al  2000, 100-148).

Recordem que en aquest mateix territori, al llarg 
de l’antiguitat tardana, després de la crisi final del sis-
tema d’explotació del camp a partir de la vil·la, es van 
imposar nous models que, de vegades, com hem vist, 
es disposaven damunt o molt a prop d’un d’aquells 
edificis definint una certa continuïtat entre un model 
i l’altre, però que en altres ocasions constitueixen as-
sentaments diferents. Un cas notable que ens mostra 
un tipus d’hàbitat col·lectiu plurifamiliar és el del Puig 
de les Muralles (Puig Rom, Roses), conegut de fa uns 
quants anys amb una cronologia ferma a l’entorn del 
segle vii i que s’abandonà suposadament de manera 
pacífica a l’entorn del 720 (Palol 2004). Es tractaria, 
segons pensem, d’allò que les fonts anomenen un 
castellum, una agrupació poblacional unitària, d’unes 
quantes famílies, que ocuparen un lloc aturonat, ben 
defensat, amb excel·lent domini visual, que es rodejà 
d’una sòlida muralla, amb la porta coneguda, en ram-
pa i ben protegida per dues torres quadrangulars. No 
és, de cap manera, una posició militar sinó un establi-
ment rural d’un grup que explotava l’entorn, que vi-
vien en comunitat, que valoraven la seguretat del lloc, 
reforçant-la amb bones defenses. Era una manera nova 
d’ocupar l’espai, desconeguda aquí anteriorment. Cal 
imaginar que no és un unicum i que altres establiments 
similars no han estat identificats encara.

També tenim constància de l’establiment de peti-
tes factories sobre els conreus, a la plana, que no es 
lliguen, aparentment, a velles estructures romanes. Hi 
ha molts indicis mal coneguts i algun jaciment més 
ben excavat que permet aprofundir mínimament en les 
característiques d’aquestes implantacions, més grans o 
més petites, que definirien nous models d’explotació. 
Fa poc s’ha excavat a Sant Pere Pescador una d’aquestes 
estacions, el Serradar, on, al costat de l’espai residenci-
al, molt simple, s’ha localitzat una petita necròpolis. Es 
tracta d’una estructura de 28 m de llarg i amb una am-
plada incompleta de 4 m, compartimentada en quatre 
dependències contigües. L’obra és molt senzilla, a base 
de murs de pedra seca. Les troballes ceràmiques perme-
ten proposar una cronologia de segle vii avançat i viii. 
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A uns 80 m es descobrí un petit cementiri amb tombes 
de cista obrades amb plaques de pissarra que també es 
van fer servir per tapar-les. Se n’han explorat dotze i és 
possible que en quedin, encara, unes quantes més per 
descobrir (Fuertes i Montalbán 2007, 291-299). 

Una mica més al nord, més enllà de les Alberes, 
al Vallespir i al Rosselló la recerca preventiva ha po-
sat al descobert una sèrie d’interessants estacions que 
ens il·lustren sobre aquest procés. El panorama, com 
veurem, reprodueix els mateixos models. Algunes són 
continuïtat de jaciments ocupats anteriorment i que 
de vegades perllonguen la seva vida molt més enllà. 
Solen trobar-se a prop dels grans vials de comunica-
ció i s’hi sol associar l’existència d’una església d’origen 
antic. Altres són llocs ocupats de nou que, de vegades, 
es troben no gaire lluny d’ocupacions anteriors. So-
vint només hi ha una (o unes) sitja, fosses i estructures 
molt modestes, i la complexitat i les dimensions dels 
establiments varien des de menys de 1.000 m2 a 1 o 2 
hectàrees i mitja, amb cronologies ben fixades a par-
tir del segle vi fins al vii, viii i més enllà. En moltes 
ocasions se situen en espais mai ocupats anteriorment, 
i les estructures d’habitació, preferentment de planta 
rectangular, denotarien un retrocés de l’ús de la pe-
dra, l’abandonament del morter de calç i la utilització 
puntual de material d’aprofitament (tegulae, imbrices, 
testae...). La sitja, a cops en camps de més de cinquan-
ta, esdevé el dipòsit d’emmagatzematge més emprat 
(Catafau 2007, 188-192). En poden ser bons exem-
ples el Camp de les Basses (Palaldà, Vallespir), amb 
una estructura d’habitació rectangular d’uns 8,25 m 
per 5 m (41,25 m2), amb una compartimentació inte-
rior (Pezin 2007, 211-213, fig. 88 i 89), o el Mas (An-
sinyà), amb estructures quadrangulars i rectangulars, 
amb subdivisions interiors i amb el sòcol dels murs 
de pedra de doble cara (Kotarba 2007, 220-222, fig. 
103), al pic de Sant Miquel (Argelers, Rosselló), ja als 
primers contraforts de les Alberes, amb una interessant 
estructura pseudorectangular amb sòl de terra picona-
da i llar interior (Got-Castellvi 2007, 232-233, fig. 
121), entre els més explícits.

Més enllà, els paral·lels es multipliquen, però cal 
anar amb cura a l’hora de valorar-los, puix que sovint la 
situació no és la mateixa. Moltes vegades les dependèn-
cies de l’antic edifici abandonat foren objecte d’ocupa-
ció tot bastint tempanells dins de les velles cambres o 
perforant el sòl amb sitges o obrant premses i dipòsits. 
Altres vegades, sobre les restes es disposaren sepultures. 
Són processos semblants però no pas idèntics. Final-
ment, recordem l’aparició de nous establiments rurals, 
deslligats de restes anteriors, de caire unifamiliar o més 
complexos, amb diverses cabanes d’habitació, magat-
zems i sitges, àrees de treball, dipòsits, estables, embri-
ons, a tot nivell, dels poblets posteriors que van acabar 
per definir el nou model d’ocupació de l’àmbit rural. 
És interessant fer ressaltar que amb cronologies de se-

gle vi, vii i viii, els habitatges de planta rectangular de 
mides entre 25 i 100 m2, ben semblants a la caseta dels 
Ametllers, constitueixen la planta predilecta, obrats de 
manera ferma però senzilla i, aparentment, lluny de la 
tradició constructiva baiximperial, amb sòls de terra pi-
conada, murs de pedra lligada amb fang i cobriments 
que defugen sovint l’ús de les tegulae i els imbrices.

L’excavació dels Ametllers va posar de manifest la 
presència d’altres cabanes, sempre rectangulars i que 
aprofitaven, en moltes ocasions, la part més alta d’antics 
murs molt potents que, a través dels vestigis estratigrà-
fics, cal considerar de cronologies molt més avançades 
i sense cap relació que no sigui topogràfica amb l’an-
tiga vil·la romana (fig. 26, 113 i 114). Van ser cons-
truïdes sobre nivells d’abandonament més superficials 
quan només devien ser visibles unes poques restes. De 
vegades poden associar-se a ceràmiques de la baixa edat 
mitjana i, en altres casos i sobretot, a terrissa vidrada i 
unes quantes monedes d’època moderna. Es tracta de 
cabanes de camperol, de vinyataire, per servir de suport 
al conreu d’un lloc que, sense ser gaire lluny de la vila 
de Tossa, sí que es trobava, aleshores, a una distància 
suficient per fer útil aquella modesta construcció.

Figura 113. L’àmbit 51 es va construir tot aprofitant, encara, 
alguns dels murs interiors de l’antiga vil·la.

Figura 114. Va ser també el bon estat de conservació dels murs 
de l’angle sud-oest de la vil·la el que va propiciar la construcció 
de l’àmbit 47.
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En la recerca sobre la vil·la dels Ametllers, en po-
ques ocasions s’ha intentat plantejar el problema del 
fundus globalment, de tota la propietat que era gesti-
onada, en cada fase, des d’aquesta vil·la. I, tanmateix, 
aquest és un jaciment extraordinari, quasi únic de mo-
ment, on se’ns fa avinent el nom antic del lloc que ha 
perdurat fins a l’actualitat. Poques vegades les dades 
permeten remuntar endarrere el topònim d’un lloc i 
poder constatar que, com a mínim, al tercer quart del 
segle iv de l’era, el fundus que senyorejava Vitalis es 
deia quasi com ara, Turissa (fig. 115). Només calia el 
pas dels segles per anar canviant-lo d’acord amb unes 
lleis lingüístiques determinades, per acabar sent Tossa. 
Aquesta evolució del Turissa inicial al Tossa actual ha 
estat magníficament descrita per M. Zucchitello, tot 
referint-se als diversos estadis intermedis conservats en 
vells documents, cosa que ens estalvia de repetir-ho. 
Allí enviem el lector encuriosit (Zucchitello 1993, 23-
31; López et al  2001, 35-37).

Cal, però, fer unes quantes consideracions que ens 
semblen valuoses. No és un topònim llatí sinó la lla-
tinització d’un mot preromà. Aquest fet ens permet 
argumentar raonablement que ja existia, almenys 
de manera molt semblant, abans del segle i aC. Tot 
fa pensar que molt abans de l’arribada dels romans a 
aquelles terres. 

Què podria significar? No ho sabem ni sembla 
probable que ho arribem a esbrinar mai. Altrament, 
podem estar raonablement segurs que aquell mot pre-
romà que els romans llatinitzaren amb la forma Tu-
rissa servia per definir aquelles terres, aquell lloc. Era, 
i continuà sent, un topònim. Estem convençuts que, 
almenys des del segle i aC, donava nom a tota la vall, a 
tot el terme municipal actual.

Quan Vitalis recordava en la inscripció del pavi-
ment del vestíbul de la pars urbana del seu estatge que 
si ell era sa i estalvi (Salvo), Turissa era feliç, en totes les 
accepcions de la paraula, ens fa avinent que Turissa era 
el nom del fundus i que ocupava, aleshores, tota l’exten-

sió de la vall. La inexistència d’altres jaciments tardans 
d’una certa magnitud i el significat que té Turissa en 
època carolíngia, on designa, sempre, tot aquell territo-
ri, anomenat indistintament vall o vil·la, ho confirmen. 
Convé recordar que anàlisis microterritorials fetes en 
altres llocs posen de manifest que els límits dels actuals 
termes municipals existien majoritàriament sense canvis 
durant l’alta edat mitjana, i que molt versemblantment 
ja des d’època baiximperial i, potser, d’abans i tot (Nolla 
(ed.) 2002, 183-197). Les peculiaritats geogràfiques de 
Tossa en fan una vall closa per feréstegues muntanyes, 
amb una costa retallada i brava que constitueix, de fet, 
l’únic camí viable, el mar. La riera de Tossa vertebra un 
territori agrícolament escàs que de seguida s’enfila cap a 
indrets només aptes per al bosc o per a la vinya. És una 
terra ben definida que sembla exigir un model d’explo-
tació jerarquitzat i unitari.

El que cal plantejar ara és si aquest model que ens 
sembla evident per a l’antiguitat tardana existí des 
d’abans i d’ençà de quan.

En època republicana sabem l’existència de, potser, 
dos petits oppida, un prou ben conegut, Pola, i l’al-
tre més dubtós o, si més no, molt poc conegut, a Vila 
Vella, al Mont Guardí (fig. 116), amb un origen més 
antic, i que haurien continuat vertebrant el territori 
durant tot el segle ii aC i, potser, part de l’i aC. Es trac-
ta d’un model característic, oppida mariners ocupant 
puntes o elevacions projectades mar endins fàcils de 
defensar i amb un excel·lent control visual del territori. 
En són casos similars, cap al nord, Punta Guíxols (Sant 
Feliu de Guíxols), Castell (Palamós) o Sant Sebastià de 
la Guarda (Palafrugell).

A. López hi afegia un hàbitat de dimensions reduï-
des a la terrassa intermèdia del turó de Can Magí, amb 
cronologies inicials potser del segle iv aC (López et al  
2001, 29-30). Després de la gran excavació en extensió 
d’aquests darrers anys hem de rebutjar aquesta possibi-
litat. El lloc fou ocupat inicialment per un establiment 
agrícola, una vil·la d’una certa entitat l’adscripció cul-

6. eL Fundus

Figura 115. Inscripció del mosaic baiximperial 
del vestíbul de la vil·la on s’esmenta el nom del 
fundus: Turissa 
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tural de la qual –establiment indígena o vil·la romana– 
es discuteix en un altre punt d’aquest treball.

No coneixem prou bé la data d’abandonament de 
Pola ni de la Vila Vella, i, per tant, se’ns fa difícil poder 
posar en relació, o no, uns fets amb els altres. Tan-
mateix, tot semblaria indicar que, en aquells anys, es 
van produir canvis en el model de poblament i ocupa-
ció del territori de llarg abast que cal posar en relació 
amb la voluntat de Roma de modificar la seva actitud 
devers aquestes terres. En aquests mateixos anys cons-
tatem la presència de freqüentacions intenses que no 
poden posar-se en relació amb estructures tangibles 
a Mas Carbotí, cap a migdia, en un espai orogràfica-
ment molt complicat però molt a prop del mar (Burch 
et al  2005, 38-39). És més que probable que n’hi hagi 
d’altres en altres llocs.

Sembla que caldria paral·lelitzar l’aparició de la 
fase primera de la vil·la dels Ametllers amb l’abando-
nament de Pola i Mont Guardí. És un fet general; en 
aquest territori tots els antics oppida van acabar desa-
pareixent en diferents moments. Una primera tonga-
da, després de la victòria de Porci Cató el 195 aC a la 
batalla d’Empúries. Fou una conseqüència de la derro-
ta i afectà un nombre notable de llocs, entre els quals, 
els més importants i, probablement, els més significats 
en la revolta antiromana. Els altres van continuar exis-
tint i, on s’ha pogut excavar convenientment, es cons-
tata dinamisme i creixement almenys fins al segle i aC, 
quan observem, aquí i allí, l’efecte d’un canvi d’actitud 
de la república devers aquestes terres i la conseqüència 
del lent procés d’aculturació, les influències cada cop 
més atractives de la romanització que es dispararen a 
partir de la creació, a partir de realitats preexistents, de 
ciutats de nova planta de tipus itàlic. 

La vall de Tossa, Turissa, la situem en territori dels 
indigets que ocuparien les comarques obertes al mar 

del sector nord-oriental de l’actual Catalunya, entre les 
Alberes, el cap d’Arenys i les Guilleries. Podria corres-
pondre al territori de Blandae, una civitas molt poc 
coneguda (Aquilué 1984, 95-113) que es localitza, 
també, a tocar del mar, uns quants quilòmetres cap 
a migdia, o a Aquae Calidae, una nova entitat urbana 
creada per Roma i que esdevingué municipium de dret 
llatí en època flàvia. Si hem de fiar-nos de la realitat 
altmedieval i de la geografia de la vall, aquesta segona 
opció ens semblaria més probable.

Tampoc sabem quins foren els efectes de la derrota 
davant Cató d’aquest territori concret. Tanmateix, el 
més raonable, ateses les dades que controlem, és que 
tota la Indigècia rebés un tracte semblant. La derrota 
posà la terra en mans de Roma, que la reorganitzà hà-
bilment en profit seu. A canvi de pagaments específics, 
els antics propietaris haurien continuat conreant-la. 
Era una intel·ligent i efectiva manera d’actuar que be-
neficiava Roma i no destruïa l’estructura productiva 
preexistent.

És en aquells anys, segle ii i part de l’i aC, que 
constatem una explosió de nuclis agrícoles dispersos 
en el territori, sovint de mides petites. Són establi-
ments familiars d’agricultors i ramaders disposats prop 
dels conreus, del bosc aprofitable i de les pastures. En 
alguns casos, no sabem si molts o pocs, van acabar 
desapareixent al tombant del canvi d’era; en d’altres, 
van acabar esdevenint autèntiques vil·les romanes, no 
sabem si per evolució interna o a través d’un canvi de 
propietari. L’arqueologia no pot resoldre qüestions 
d’aquesta mena.

També constatem, aquí i allí, l’aparició del que 
semblen autèntiques vil·les de tipus itàlic o altres edi-
ficis específics, de característiques similars i d’origen 
forà. En aquest cas, les datacions són un xic més tarda-
nes, a partir del 100/80 aC en endavant.

Figura 116. Diversos indicis 
semblen assenyalar l’existència 
d’un petit nucli d’època ibèrica 
al Mont Guardí, l’actual Vila Ve-
lla de Tossa de Mar, esperó rocós 
que s’endinsa al mar i que pro-
porcionava un bon control del 
territori (foto: MAC-Girona).
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Quin és el panorama a la vall de Tossa en aquest 
context cronològic? Un o dos oppida en regressió que 
degueren abandonar-se definitivament en el curs del 
segle i aC, potser dins de la primera meitat, i l’apari-
ció del que sembla una autèntica vil·la romana d’una 
certa entitat ocupant un lloc privilegiat central en re-
lació amb la badia (comunicació amb l’exterior) i amb 
la vall, en posició dominant i controlant un important 
punt d’aigua dolça que justificaria, per ell mateix, la tria 
del lloc. Es tractaria d’una fundació ex novo (no hi havia 
ocupació anterior) però no podem saber si ex nihilo.

L’anàlisi detallada de la fase primera (republicana) 
ens mostra un conjunt de peculiaritats tan diverses, 
tan aparentment contraposades, que podrien ser con-
siderades independentment indicis clars a favor de 
proposar un origen autòcton o itàlic. Els murs, amb 
fonaments fins a la roca, eren conformats d’un sòcol 
de pedra lligada amb fang dins del que semblaria tra-
dició indigeta. Tanmateix, està ben documentat el co-
briment d’aquelles parets amb un arrebossat de calç 
amb restes de pintura mural. Es féu servir, en la co-
bertura dels sostres, tegulae i imbrices, una manera de 
fer forana, itàlica, que només s’imposà tardanament 
i de manera puntual entre els ibers. Coexistència per 
emmagatzemar excedent agrícola de sitges i de dolia, 
dues maneres de fer diverses i rarament coincidents. 
La planta, més intuïda que evident, se’ns allunya dels 
models indígenes, com, també, les restes d’un possi-
ble lloc de premsat. Per uns seria clarament un esta-
bliment ibèric, per altres, indubtablement una vil·la 
romana.

De fet, i tal com passa en quasi tots els jaciments 
tardorepublicans d’aquestes terres, la pregunta és er-
rònia o, si es vol, impossible de respondre adequa-
dament. Les possibilitats són tantes que, a partir del 
registre arqueològic, escàs pel fet de trobar-se afectat 
per una llarga història, no sembla possible poder saber 
si el fundador d’aquell edifici era itàlic, o era itàlic 
amb mà d’obra indígena, o un indígena fortament 
romanitzat.

Ja des d’aquests moments, els Ametllers degué ser 
l’establiment rural principal de Turissa  No podem sa-
ber, però, si tota la vall era ja una única propietat. Les 
fortes freqüentacions detectades a Mas Carbotí durant 
aquella etapa podrien ser interpretades de diferents 
maneres. A. López, amb M. Zucchitello i R. Batista, a 
partir d’uns primers treballs en aquella estació (Batista, 
López i Zucchitello 1980), havien proposat considerar 
aquelles restes com les de la pars rustica d’una vil·la 
convencional, d’origen republicà i que s’hauria aban-
donat en la segona meitat del segle i dC, com a con-
seqüència de la crisi del vi. A partir d’aquell moment, 
només els Ametllers, més gran i més ben situada, que 
hauria trampejat sense dificultats aquella situació con-
flictiva i problemàtica, hauria sobreviscut i s’hauria 
expandit, acabant per assimilar-se tota la vall amb el 

fundus. Des d’aleshores, Turissa hauria estat una única 
unitat de producció.

Les noves excavacions efectuades a Mas Carbo-
tí (Burch et al  2005, 11-39), l’exploració extensiva 
d’un jaciment molt semblant, Ses Alzines (Burch et 
al  2005, 41-73), i la identificació d’altres de similars 
(Santa Maria de Llorell, Carretero 2006, 245-248) 
(fig. 117), ens conviden a veure el problema de manera 
ben diferent. Per nosaltres, tal com s’ha exposat recent-
ment (Burch et al  2005, 75-85), aquests jaciments no 
eren altra cosa que establiments satèl·lit dels Ametllers 
apareguts en espais perifèrics de la propietat, d’accés 
difícil, que van sorgir quan el conreu de la vinya i la 
producció de vi esdevingueren un negoci extraordinari 
i que van desaparèixer, amb un petit –i fracassat– in-
tent d’adaptació, quan deixà de ser-ho.

Això ens val des d’època augustal. Des d’aquell mo-
ment, ens sembla del tot clar que Turissa constituïa un 
sol fundus  Però, i abans? No podem respondre amb 
absoluta seguretat, ja que les dades són molt menys 
precises. Tanmateix, opinaríem que, molt probable-
ment, des del moment d’implantar-se l’establiment 
dels Ametllers, una autèntica vil·la, tot Turissa en de-
pendria. D’alguna manera, acabà substituint la funció 
que fins llavors executarien Pola i, potser, Vila Vella, de 
manera molt més efectiva i molt més d’acord amb els 
nous temps. Aquesta aparició hauria ocasionat el ràpid 
abandonament dels oppida.

*  *  *
Aquest territori tan ben delimitat que se’ns fa pa-

lès, sense modificacions, des d’època carolíngia amb 
el nom de vall de Tursa (Tossa) mostra unes caracte-
rístiques predominants que el defineixen i el condici-
onen. Una part importantíssima dels seus 38,5 km2 
són muntanyosos, abruptes, de complexa orografia. 
Només una part mínima que no va més enllà, tirant 
molt llarg, d’un 10 % del total en els moments de mà-
xima intensitat productiva, correspondria a terres de 

Figura 117. Santa Maria de Llorell era un dels petits establi-
ments existents dins el fundus de Turissa dependents de la vil·la 
dels Ametllers.
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conreu; la resta era bosc d’alzines, sureres, i d’alguns 
pins, la importància econòmica del qual caldrà consi-
derar perquè, de ben segur, ha estat explotat, amb més 
o menys intensitat i benefici, des de sempre.

Caldria, finalment, considerar el mar, l’altra peça 
que conformà la realitat tossenca, des de l’òptica de 
l’aprofitament dels seus recursos però també com a 
camí principal per anar i venir de la vall. En èpoques 
històriques més recents, la pesca i la navegació han 
estat realitats productives determinants que, en mo-
ments clau, han alimentat una part significativa dels 
habitants del lloc.

Segons el cadastre de 1960, just abans dels grans 
canvis propiciats pel turisme, un 93 % del terme mu-
nicipal era ocupat pel bosc, un 6 % per conreus de 
secà, preferentment vinya, i un 1 % eren zones re-
gades (sobretot horts) que es localitzaven (i, en part, 
encara s’hi troben) a redós de la riera de Tossa. Si ho 
confrontem amb dades immediatament anteriors 
a l’arribada de la fil·loxera (1879), el bosc represen-
tava un 86 % del territori, la vinya un 7,37 %, un 
4 % corresponia a altres conreus de secà, i un 1 %, a 
sectors regats. És una dada que cal tenir ben present, 
complementària de l’anterior, del moment de màxi-
ma extensió de l’activitat vinícola, conreu propiciat 
per una altíssima demanda conseqüència directa dels 
estralls de la plaga destructiva i, per tant, amb una 
altíssima rendibilitat.

Cal, certament, agafar aquestes dades amb cura i no 
extrapolar-les sense més ni més. Tanmateix, ens defi-
neixen, a grans trets, un panorama que amb petits alts 
i baixos ha degut caracteritzar el paisatge tossenc: molt 
bosc, més o menys explotat, conreu preferent de la vi-
nya i un policultiu molt reduït, de caire autàrquic, que 
ocuparia les parts baixes de la vall i alguns sectors molt 
determinats, on es degué produir una mica de tot.

En les dades documentals se’ns fa present, sempre, 
el conreu de la vinya. Són notícies puntuals, difícils de 
valorar quantitativament però que posen de manifest 
una producció de vi continuada. Per què, podríem pre-
guntar-nos, aquesta fidelitat a un producte que, quan 
tenim dades concloents, és predominant? En aquest 
cas, la resposta és simple. El territori de Turissa ofereix 
unes condicions adequades per plantar-hi vinya, per 
conrear-la, s’adaptava a la perfecció a l’aprofitament 
dels vessants muntanyosos, als roquissers, a espais amb 
una mínima capa vegetal, on no era factible cap altra 
activitat agrícola tan efectiva i tan rendible com la vi-
nya. Certament, allí on s’ha conreat no hauria estat 
possible plantar-hi cap altra cosa.

Podríem plantejar-nos, des d’un punt de vista teò-
ric, l’adaptabilitat de l’olivera i la seva explotació, que, 
d’entrada, podria haver representat una altra activitat 
que cal considerar. La documentació de tota mena és, 
en aquest aspecte, contundent; no ha estat mai altra 
cosa que una presència residual. Caldria imaginar que 

hi ha raons que desconeixem –que els habitants de 
la vall sabien– que explicarien aquest dèficit, aquesta 
mancança.

Les dades arqueològiques aplegades arreu del terme 
municipal, el vell fundus de Turissa, que se centren, 
sobretot, en uns contextos cronològics entre mitjan / 
darrer terç del segle i aC i a l’entorn del pas del segle i 
al ii de l’era, posen de manifest una activitat productiva 
orientada a l’obtenció de vi. A partir d’aquests rastres, 
parcials certament, perquè no ho coneixem tot, però 
prou representatius, semblaria que entre el 50/30 C i 
el 90/110 dC la principal activitat econòmica d’aquell 
territori hauria estat la producció a l’engròs, exceden-
tària de vi per exportar-lo mar enllà als grans centres 
de consum. Ses Alzines, Mas Font, Mas Carbotí, Santa 
Maria de Llorell..., conjuntament amb la pars fructua-
ria dels Ametllers, potentíssima, ho testimoniarien.

L’aparició d’aquests llocs i la seva desaparició són, 
per nosaltres, excel·lents indicadors de l’expansió del 
conreu de la vinya i del retorn, passada l’eufòria espe-
culativa, a una situació d’equilibri, sempre, però, enfo-
cada a produir vi excedentari per vendre’l fora.

No sabem –no s’han explorat suficientment els 
hàbitats ibèrics– quines eren les activitats productives 
entre els ibers d’aquelles contrades. De ben segur que 
similars a les de la resta de la Indigècia, amb una adap-
tació mimètica al territori que ocupaven. El bosc, el 
mar, la ramaderia (ovelles, cabres, porcs...) i la produc-
ció cerealística en els pocs espais adequats per culti-
var-los, petits horts i alguns arbres fruiters. Només les 
sitges de la Vila Vella (Nolla i Casas 1984, núm. 362, 
209; Burch 1996), que s’han considerat ibèriques, se-
rien testimonis de l’obtenció de cereals.

A partir de la primera meitat del segle i aC, quan 
fou bastida la vil·la baixrepublicana dels Ametllers, pro-
va contundent d’un gran canvi que marcà efectivament 
el pas d’un món –l’ibèric– a un altre –el romà–, se’ns 
fan presents indicis, molt afectats per les potents cons-
truccions posteriors, que fan possible plantejar-nos amb 
dades a la mà la introducció, a un nivell significatiu, del 
conreu de la vinya, tal com testimoniaria la identifica-
ció en un sector perifèric del conjunt d’un espai que 
hem interpretat com les restes d’una sala de premsat. 
Altrament, l’existència, abundant, en contextos baixre-
publicans d’una quantitat considerable de grans frag-
ments de dolia anirien en aquesta direcció. En efecte, 
l’existència d’unes quantes sitges dins de la mateixa fase 
permet discernir dos productes diferents i una orienta-
ció mixta de la nova unitat d’explotació, en part conti-
nuadora d’una tradició (cereal) i, en part, introductora 
d’uns nous conreus amb gran futur (vinya).

Les informacions obtingudes en altres llocs relati-
vament pròxims on és possible resseguir la introduc-
ció extensiva de la vinya, sobretot al Maresme, ens fan 
avinent l’aparició immediata (causa/efecte) d’àmfores 
locals que copien la forma itàlica Dressel 1, amb crono-
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logies de segona meitat del segle ii i, sobretot, d’inicis 
del segle i aC que només podem interpretar com una 
producció excedentària de vi que calia comercialitzar 
en àmfores que es van inspirar, no podia ser d’altra 
manera, en els prestigiosos i coneguts contenidors pro-
pis del vi de la Itàlia tirrènica, a bastament consumit 
especialment des d’inicis del segle ii aC en aquestes 
terres i objecte d’un transport marítim constant i molt 
intens entre les costes itàliques i hispàniques. A Turissa 
el constructor de la vil·la dels Ametllers s’apuntà a una 
activitat econòmica innovadora i de futur que s’adap-
tava admirablement a un territori poc dotat per a altres 
activitats agrícoles d’alt rendiment. 

El crescendo de la viticultura de bona part de la cos-
ta de l’actual Catalunya se’ns fa palès a partir de mitjan 
segle i aC, amb l’aparició de nous centres de produc-
ció, de la multiplicació de noves bòbiles on s’obraven 
els recipients necessaris per fer possible la seva ràpida 
i econòmica distribució marítima (i fluvial), i, més 
endavant, amb la presència, entre els productors, de 
noms prestigiosos aparentment sense lligams amb 
aquestes terres, de l’orde senatorial i eqüestre, itàlics, 
que participaren en una activitat econòmica d’alt ren-
diment, o membres de les elits urbanes de grans ciutats 
com P  Usulenus Veiento, membre important de l’ordo 
de Narbo, que, en un moment determinat, a l’entorn 
del canvi d’era, posseí la terrisseria de Llafranc i, pro-
bablement, la vil·la que s’hi associa, amb premses per a 
l’obtenció de most i el fundus on se situava.

A Turissa constatem, com enlloc, la puixança d’un 
gran negoci. En efecte, en els darrers decennis del se-
gle i aC, durant el principat d’August, els llocs fins 
aleshores puntualment freqüentats de Mas Carbotí, 
Ses Alzines (fig. 118), Mas Font, Santa Maria de Llo-
rell i altres, que es localitzen en espais perifèrics de la 
vall de Tossa, sovint pròxims al mar, en zones abrup-
tes, de subsòl granític, sense aigua a prop, en llocs poc 
adequats per a segons quina mena de conreus, només 
indicats per plantar-hi vinya o per deixar-hi créixer 
el bosc, van ser transformats, mitjançant una inver-
sió d’un cert cost, en petits centres de premsat i llocs 
auxiliars del conreu extensiu de la vinya: patis de tre-
ball, calcatoria, torcularia, cuines, cambres de repòs i 
auxiliars, petits magatzems, conformen les caracterís-
tiques físiques d’aquests edificis. No són indrets per 
viure-hi permanentment. Són construccions associa-
des a l’expansió d’aquell negoci que anava incorporant 
espais marginals, d’accés complicat i cada cop més 
allunyat del centre del fundus, dels Ametllers, conce-
buts i obrats sobretot per centralitzar la verema de les 
vinyes de l’entorn i per premsar-la in situ  El most era 
transportat immediatament –en alguns llocs amb bar-
ca– cap als Ametllers, on tindria lloc el procés necessari 
per convertir-lo en vi. Finalment, allí seria envasat en 
les corresponents àmfores i enviat per mar a algun port 
immediat, des d’on, en vaixells adequats, sortiria vers 

els centres de consum o de redistribució. En la part 
conservada de la pars fructuaria dels Ametllers no es 
conserven indicis clars de cellae vinariae. Hi ha, però, 
grans estances pròximes a les premses amb paviments 
d’opus signinum que podrien haver fet aquesta funció. 
Aquestes construccions satèl·lit eren usades durant uns 
pocs dies l’any, en època de verema quan hi sojorna-
ven uns quants dies grups nombrosos d’homes, dones 
i infants. En acabar el procés, l’edifici es tancava. No-
més puntualment serviria de suport durant els treballs 
de poda i manteniment i, potser, lligat a activitats de 
pastura.

Hi ha una gradació en el temps, tant en la construc-
ció d’aquests centres productius com en el seu aban-
donament, que ens marquen l’expansió del conreu de 
la vinya de dins cap enfora, dels llocs més pròxims i 
més ben comunicats als més allunyats i perifèrics. S’ha 
insistit, amb raó, que la presència d’un conjunt pro-
ductiu d’aquestes característiques només s’explica con-
siderant una gran rendibilitat del producte aconseguit. 
Durant uns cent cinquanta anys, la viticultura fou una 
inversió segura i altament beneficiosa.

Allò que constatem, aquells anys, a la vall de Tossa 
és paradigmàtic: expansió del conreu fins a assolir es-
pais perifèrics, aparentment poc rendibles però en cap 
cas marginals i inaccessibles. Era una inversió costosa 
que exigia preparar el terreny, plantar-hi la vinya, fer-
la arrelar, conrear-la i, per facilitar tot el procés pro-
ductiu, bastir petites factories que descentralitzaven 
la verema dotades de premses potents encaminades a 
obtenir la màxima quantitat possible de most. Inversió 
important que només s’explica per uns guanys econò-
mics ràpids i més que notables. 

Quan els beneficis disminuïren, els sectors més pe-
rifèrics foren els primers d’abandonar-se, fins que cap 
a l’any 100 s’havia tornat al punt de partida. Aquesta 
mena de factories allunyades s’anaren abandonant i la 
producció de vi, molt important encara, continuà cen-
trant-se en la pars fructuaria de la vil·la dels Ametllers. 
En efecte, les dades estratigràfiques disponibles asse-
nyalen la continuïtat activa d’aquell sector de trans-
formació i emmagatzematge, amb diverses reformes i 
modificacions que afectaren fins i tot les premses i, a 
principis del segle ii, l’ampliació cap a llevant d’aquell 
sector de la vil·la.

Convé recordar que, quan aquells centres perifèrics 
deixaren de servir per veremar, s’intentà treure’n profit. 
Tant a Mas Carbotí com a Ses Alzines se’ns fa present 
un intent d’aprofitar el lloc com a centre de producció 
de peces de llana, cosa que significa l’existència d’una 
ramaderia consolidada. És més que possible que aquells 
edificis fossin, també, estables puntuals des d’on es po-
gués pasturar a l’entorn i on es devien esquilar les ove-
lles de cara al bon temps. Els vestigis estratigràfics són 
contundents: molt poc temps després, uns pocs anys, 
els llocs foren completament abandonats.
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A Tossa el mar ha estat, sempre, una sortida natural. 
La pesca i la navegació han estat activitats importants, 
en algunes èpoques més que en altres. Encara abans del 
turisme una part significativa de la població activa de 
la vila vivia de la pesca.

Pel que fa a època romana, en relació amb l’aprofi-
tament del mar, els nostres indicis són més pobres del 

que voldríem, però tan evidents que cal considerar-los. 
Ha estat una possibilitat sovint apuntada i absoluta-
ment raonable. 

De les suposades pistes relacionades amb les salaons 
de peix, l’única que cal considerar i que cal tenir ben 
present és una important producció amfòrica local de 
contenidors assimilables a la forma Dressel 8 empori-

Figura 118. Restitució de la premsa de l’establiment de Ses Alzines (dibuix: J. Sagrera i A. Costa).
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tana que tot fa pensar, per tal com imita uns recipients 
específics dedicats al transport de salaons de peix, que 
haurien estat obrats per dedicar-los a comercialitzar 
una producció específica del fundus. No haver trobat 
la factoria no vol dir que no existís. S’hauria de cercar 
a les proximitats de la línia de costa i, per tant, més 
enllà de l’àrea explorada dels Ametllers. Que el mar 
va ser objecte d’atenció no es pot ni posar en dubte. 
L’únic que cal precisar és la seva importància dins del 
total econòmic del fundus. Les dades estratigràfiques 
posen de manifest una important producció local 
d’àmfores de salaons des d’època d’August i tot al llarg 
del segle i i, probablement, ii. Més enllà les dades se’ns 
aprimen i no podem confirmar, ni negar, la continuï-
tat de la fabricació de salaons.

En relació amb la navegació, en podem deduir la 
importància de manera indirecta però prou contun-
dent per considerar-la de gran importància i, en alguns 
aspectes, determinant des dels inicis del segle i aC fins 
més enllà de la desaparició dels Ametllers.

Ja hem exposat que el fundus de Turissa es vertebrà 
i s’explotà des de la vil·la dels Ametllers probablement 
des d’època baixrepublicana i amb tota seguretat des 
del principat d’August. El lloc era geogràficament clos 
en relació amb els territoris de l’entorn i, en canvi, 
s’obria cap al mar fins al punt d’esdevenir fins no fa 
tants anys l’autèntic vial que posava en contacte Tos-
sa amb el món. Per terra, les comunicacions han estat 
sempre molt difícils i gens adequades per transportar-
hi mercaderies. Els experts assenyalen que la platja 
Gran no ofereix bones condicions com a port natural, 
però cal retenir que dins del marc de la navegació an-
tiga, de cabotatge, amb vaixells petits o mitjans que 
podien avarar-se a la platja sense dificultats, la vàlua 
portuària de la platja Gran era menys important. Sigui 
com sigui, el que és segur és que Turissa es connectava 
amb l’exterior a través del mar i, sobretot, a través de 
la platja Gran.

Tampoc no sabem on es trobava la línia de costa a 
l’antiguitat, si es trobava més a prop dels Ametllers i 
si les condicions eren millors. Les troballes arqueolò-
giques efectuades a l’àrea de l’hotel Windsor han estat 
interpretades pels coneixedors del lloc com l’indret on 
caldria localitzar el moll o punt de càrrega i descàrrega. 
És una possibilitat digna de consideració, atès que cal 
interpretar-la en funció dels Ametllers. És difícil ima-
ginar que fos una altra cosa. Altrament, els materials 
que s’hi recuperaren confirmen un ús temporal paral-
lel a l’existència de la vil·la.

El panorama que se’ns dibuixa és coherent i s’adap-
ta perfectament bé a les dades arqueològiques cone-
gudes i també, perfectament, a la història més recent i 
prou ben coneguda documentalment de la vall. Con-
reu excedentari de la vinya com a conseqüència de tres 
fets complementaris: unes terres que no podien tenir 
cap altra utilitat, l’enorme importància del vi en l’ali-

mentació i la possibilitat de moure’l sense dificultats, 
mar enllà. La part baixa de la vall, uns pocs milers de 
metres quadrats, on es localitzava els Ametllers, traves-
sada per la riera, oferia un espai reduït en relació amb 
el total del terme municipal però suficient per practi-
car-hi conreus de regadiu (horts), cerealístics i planta-
cions d’arbres fruiters, una àrea suficient per proveir les 
necessitats principals dels habitants del fundus.

La pesca i els seus derivats, les salaons, haurien estat 
sempre una activitat complementària que, des d’època 
augustal i fins al segle ii, esdevingué una producció 
excedentària d’un cert volum, com posa de manifest la 
producció d’un recipient específic a bastament docu-
mentat que no tindria raó de ser si es tractés, tan sols, 
d’una producció complementària i de curta volada. 

La ramaderia, la importància global de la qual se’ns 
escapa, hi és sempre present tant entre les restes de fau-
na com en els vestigis ja explicats d’una activitat lligada 
a la producció de peces de llana. Degué tenir un pes 
considerablement més alt en el volum econòmic global 
del fundus del que se’ns fa palès a través de les dades ob-
tingudes per l’excavació. Darrerament, l’estudi efectu-
at sobre les restes faunístiques localitzades en diferents 
nivells de cada una de les fases del jaciment ha posat 
de manifest un enorme pes específic de la presència de 
ovicaprins des de les fases inicials fins als moments més 
avançats (Saña i Colominas, en premsa). Els indicis di-
ferents que havíem pogut identificar sobre l’explotació 
de la llana agafen un altre valor amb aquestes dades 
noves, que caldrà veure publicades convenientment 
per poder fer consideracions més acurades. Tanmateix, 
és més que probable que el pes d’aquesta ramaderia en 
el volum de l’activitat econòmica del fundus fos enor-
me, només per sota de la producció de vi i, en algun 
moment, fins i tot per damunt.

El bosc oferia llenya, fusta i suro, i espais adequats 
on podien pasturar els ramats. Tanmateix, se’ns fa difí-
cil, també, avaluar-ne la importància en cada moment 
determinat, tot i que cal tenir-la ben present.

En molts altres llocs dels territoria d’Emporiae, Ge-
runda, Aquae Calidae i Blandae se’ns fa present, durant 
l’època de màxima puixança de la producció a l’engròs 
de vi de cara als mercats d’ultramar, la dualitat ben 
provada entre vil·la i terrisseria. En són exemples excel-
lents, clars i ferms, Llafranc (Palafrugell), Vilarenys 
(Vall-llobrega), Collet de Sant Antoni (Calonge) o Pla 
de Palol (Castell-Platja d’Aro). Possiblement Fenals 
(Lloret de Mar) n’és un cas semblant (Burch, Casas i 
Nolla 2007, 31-46). Responia Tossa a aquest model? 
Pensem que sí. Per les característiques del lloc que hem 
anat descrivint, no sembla possible cap altra solució: 
una gran producció excedentària de vi necessitava una 
bòbila pròpia on es pogués obrar els contenidors que 
havien de permetre’n la comercialització. Es coneix un 
forn romà de terrissa, Vinya Badosa, d’una certa enti-
tat, situat a la part baixa de la vall, prop de la riera. No 
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sabem, però, ni què produí ni quan (Tremoleda 2000, 
51-52, amb la bibliografia anterior). Caldria prospec-
tar-ne els entorns per saber si forma part d’un conjunt 
més complex i per mirar d’identificar els abocadors 
que ens dirien què va coure i en quina època. La gran 
terrisseria podria trobar-se allí o en un altre lloc. No hi 
ha problemes, la vall oferia (i ofereix) l’argila necessària 
i combustible abundant.

Les excavacions més recents efectuades als Amet-
llers han permès individualitzar, pràcticament en totes 
les unitats estratigràfiques, la presència molt abun-
dant d’àmfores amb unes característiques morfològi-
ques constants: argila de color ataronjat molt viu amb 
presència ben visible de grans de quars i sense restes 
d’engalbes, amb uns quants fragments ennegrits per 

una cuita excessiva i altres de rebregats o malmesos, 
clarament passats de forn. Ho confirmaria l’existència 
d’un conjunt ben representat de ceràmiques comu-
nes amb els mateixos acabats i característiques. Peces 
d’aquest grup, comunes i àmfores, sovintegen també 
en els jaciments perifèrics més excavats, Mas Carbotí 
i Ses Alzines. Enviem el lector al capítol corresponent 
on s’analitzen les diferents formes i s’avancen conside-
racions cronològiques.

No fa l’efecte que les característiques generals del 
fundus canviessin al llarg dels segles. Des d’aquest punt 
de vista, observaríem una llarga continuïtat, amb un 
predomini continuat i constant del conreu de la vinya 
des d’època republicana com a punt central de l’acti-
vitat econòmica.
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Acabem d’analitzar de forma general el fundus de 
Turissa i, molt de passada, els establiments satèl·lit que, 
segons pensem, depenien de la vil·la dels Ametllers. 
Ara el que pretenem és descriure les instal·lacions in-
dustrials de la vil·la i la seva evolució al llarg del temps, 
amb les importants transformacions que s’hi produï-
ren en època baiximperial.

No descriurem novament els diversos espais que 
configuren la zona industrial d’aquest establiment, 
que ja han estat analitzats en el capítol dedicat a la 
descripció física de l’edifici, on enviem el lector, però 
sí que cal incidir en alguns aspectes topogràfics i en 
les limitacions tècniques trobades durant la realització 
dels treballs, per entendre millor la hipòtesi evolutiva 
que presentem per al sector.

Per una banda, cal tenir present que gran part de 
la zona baixa del turó va ser excavada a principis del 
segle xx i en desconeixem, quasi del tot, les estrati-
grafies i, fins i tot, les restes trobades, més enllà dels 
murs i paviments que, encara avui, es conserven. La 
gran atenció que al llarg del segle acabat de passar 
ha acaparat la zona residencial de la vil·la ha anat en 
contra de la difusió dels resultats de la pars fructuaria 
i, encara, en contra de la seva documentació i con-
servació. Així, tal com veurem, l’excavació de Melé 
va posar al descobert algunes estructures que avui dia 
han desaparegut i a les quals només podem aproxi-

mar-nos a través de les escasses fotografies de l’època 
preservades. 

El segon element que cal considerar és la topogra-
fia. La vil·la dels Ametllers estava construïda seguint 
tota una gradació de terrasses i espais que no es limita-
va al desnivell existent entre l’edifici senyorial i la zona 
industrial sinó que caldria afegir-hi un nivell superior, 
on es localitzava una gran cisterna d’aigua que nodria 
la vil·la i, fins i tot, la pars fructuaria, amb importants 
desnivells de ponent a llevant que configuraven, al-
menys, tres nivells de circulació diferents, fet que ha 
provocat que les restes es conservin de forma desigual 
(fig. 119). D’aquests, el més elevat correspondria a les 
estances situades a l’extrem de ponent, en contacte 
directe amb el mur de contenció de la terrassa supe-
rior i on es disposaven les quatre grans premses de vi. 
Al centre de l’espai, existia un segon nivell de circu-
lació del qual pràcticament no queden indicis però 
que, com veurem, era indispensable per situar-hi els 
contrapesos de les premses i com a espai de circulació 
dels treballadors. Finalment, la tercera terrassa se situ-
ava a l’extrem de llevant i sembla que no es va edificar  
fins a un moment avançat del segle i o, més probable-
ment, a inicis del ii com a part d’un programa d’am-
pliació de les instal·lacions industrials.

De les tres terrasses era la de ponent la que devia 
conservar millors estratigrafies, però també és la que 

7. LA pars FrucTuaria I L’ecOnOMIA De LA vIL·LA

Figura 119. La pars fructua-
ria de la vil·la representa des 
d’època augustal un espai clara-
ment diferenciat de la zona re-
sidencial, ocupant la part baixa 
del turó de Can Magí (foto 
ICRPC/Globusvisió).
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va ser excavada fa més temps, amb unes metodologies 
arcaiques molt allunyades de les emprades actualment. 
La zona central era un espai aparentment buit d’es-
tructures i limitat per llevant per un mur de sosteni-
ment, que fou posteriorment aprofitat per construir-hi 
les noves instal·lacions. Aquest darrer sector, excavat 
en gran part per A. López i el seu equip als anys vui-
tanta i principis dels noranta, sí que va proporcionar 
algunes bones estratigrafies. El handicap, en aquest 
cas, el determina el fet que algunes de les estances es 
conservaven, només, per sota del nivell de circulació i 
resulta molt difícil establir-ne la funcionalitat.

Per aquestes raons, cal puntualitzar que els plante-
jaments que farem a continuació tenen, sempre, una 
part d’especulació, ja que desconeixem moltes de les 
datacions absolutes, i l’adscripció d’algunes de les re-
formes i transformacions s’ha de fer prenent com a 
punt de referència l’evolució general de la vil·la i del 
fundus, amb els perills que això implica. Tanmateix, 
ens sembla que estem en disposició de plantejar una 
evolució del sector que s’apropa molt a la realitat que 
va viure aquest gran establiment rural.

7.1. La pars fructuaria en època republicana

Per començar cal dir que no existeixen indicis 
d’una ocupació de la part baixa del puig, amb finali-
tats industrials, en època republicana. La primera vil·la 
es concentrava a la terrassa intermèdia del turó, en un 
espai en el qual coexistien les estructures productives i 
les destinades a l’habitatge.

D’aquesta primera vil·la s’ha pogut documentar una 
zona d’emmagatzematge, situada al sector de tramun-
tana, en la qual coexistien dos sistemes diferents, un de 
tradició ibèrica, les sitges (fig. 120), i un altre de clara-
ment romà, les dolia. Ambdós sistemes van ser emprats 
de forma simultània, ja que foren obliterats i destruïts 
en època augustal durant el procés de reconstrucció 
de la vil·la. Les excavacions van posar al descobert tres 
sitges d’aquest període, dues de les quals pràcticament 
compartien espai amb les dolia (fig. 77)  De fet, tot 
aquest sector productiu del costat nord sembla que es 
distribuïa sota un espai porticat que limitava, a mig-
dia, amb l’edifici residencial i, al nord, amb un conjunt 
de petites estances destinades a aspectes productius o, 
potser, a habitatge d’alguns dels treballadors.

A ponent d’aquest sector, se situava un espai de for-
ma trapezoïdal en el qual s’havia retallat la roca, una 
gresa molt tova i fàcil de treballar, tot creant una su-
perfície planera envoltada d’uns falsos murs constituïts 
per la mateixa roca retallada. Es tracta d’un espai obert 
del qual no tenim més informació i que podria haver 
tingut utilitats molt diverses (fig. 78).

Més interessants resulten els tres encaixos de for-
ma rectangular localitzats a migdia d’aquest espai 

(fig. 121). Aquests, retallats a la roca, es localitzaven 
arrenglerats davant del límit occidental de la terrassa. 
Malauradament, se situen en un espai que ja havia es-
tat completament excavat als anys trenta i no sabem 

Figura 121. Alguns indicis fan pensar en l’existència de premses 
associades a la vil·la republicana. A la foto, restes d’encaixos 
quadrangulars dins l’àmbit 22 que podrien haver actuat com a 
suport de la biga d’una premsa.

Figura 120. En època republicana coexistien dos sistemes 
diferents per guardar la producció, les dolia i les sitges. A la 
imatge, sitja republicana destruïda pel pòrtic oriental del pati 
nord de la vil·la augustal.
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165. Aquest sistema és el mateix que es va emprar a la premsa de Ses Alzines.

si s’associaven a cap altra estructura o paviment, però 
la seva forma i disposició recorda molt els encaixos de 
premsa que es poden observar a la part baixa del turó. 
Si fos així, caldria plantejar-se la possibilitat de l’exis-
tència de dues premses de vi, el quart encaix de les 
quals quedaria sota el mur de tanca de l’ambulacre de 
migdia del pati augustal. Tot i que es tracta, en aquest 
cas, d’una proposta engrescadora, val a dir que cal re-
conèixer que també està mancada de dades fermes. És, 
només, una possibilitat molt raonable.

En definitiva, la vil·la republicana, molt més com-
pacta i de dimensions més reduïdes que la d’època im-
perial, presentava ja una important extensió dedicada a 
tasques relacionades amb la producció, mostra de la vi-
talitat d’aquest establiment des del moment de la seva 
fundació, i amb indicis d’una dedicació a la producció 
vinícola des dels seus inicis, si bé alternant-ho amb el 
conreu de cereals, tal com assenyalaria la presència de 
sitges.

7.2. L’època augustal

Significà un canvi molt important en la forma de 
la vil·la. Fou construïda partint pràcticament de zero 
i amb una distribució que mostra una major ambició 
tant arquitectònica com econòmica. Els espais pro-
ductius i industrials es traslladaren a la part baixa del 
turó i presenten una extensió molt superior a la que 
tenien en època republicana. En aquells moments, la 
vil·la dels Ametllers ja devia explotar tota la vall, i en 
són bona mostra les transformacions dels edificis que 
constituïren el centre del fundus i l’existència de tot un 
seguit d’establiments específicament productius distri-
buïts per tota la zona costanera de la propietat (Ses 
Alzines, Mas Carbotí, Mas Font...) (infra).

De la importància que tenia la producció vinícola 
de la vil·la en aquests moments n’és bona mostra la 
construcció de quatre premses, a les quals caldria afegir 
les que existien en els establiments perifèrics (fig. 61 i 
62). Aquestes quatre premses es bastiren arrenglerades 
de nord a sud contra el mur de contenció de la plata-
forma superior i es distribuïen, dues i dues, de forma 
simètrica a un costat i l’altre d’una gran sala central 
(àmbit 109). Tot un seguit de portes arrenglerades de 
nord a sud les mantenien intercomunicades. Els encai-
xos per a les bigues de la premsa es trobaven a la ban-
da de ponent i no conservaven senyals de l’existència 
d’un orbis. Cap d’aquestes estances tampoc disposava 
de mur de tanca per llevant i, a més, de cap d’elles 
es conservava sencer el paviment d’opus signinum que 
podria haver definit el seu límit. Creiem que, en reali-
tat, aquestes cambres eren espais oberts a llevant on hi 
hauria un desnivell per poder col·locar-hi els contra-

pesos de les premses, de tal manera que el conjunt es 
visualitzaria com una gran porxada. Al sector oriental i 
a un nivell inferior al de les premses se situaria la zona 
de servei i treball.

La gran cambra central, contràriament, sí que era 
tancada pels quatre costats, i disposava de dues portes, 
a nord i sud, que la comunicaven amb les premses més 
properes.

Aquesta distribució planteja diverses qüestions. 
Primerament, per què eren diferents els suports de les 
premses de tramuntana i migdia? En segon lloc, com 
es recollia el most premsat, per tal com no hi ha indicis 
de cap dipòsit en aquesta fase inicial?

Pel que fa al primer problema, és cert que si bé les 
quatre cambres de premsat són iguals en disposició i 
dimensions, presenten divergències quant al sistema de 
suport de la biga de la premsa. Així, les dues de migdia 
disposarien d’un bloc de sorrenca rectangular encaixat 
en el paviment i amb dos petits forats quadrangulars a 
la superfície on s’inseririen les peces verticals (fig. 122). 
D’aquests dos es conserva el de la premsa de migdia, 
mentre que, de l’altre, només queda l’encaix obert al 
sòl.165 Altrament, les dues premses de tramuntana dis-
posaven de dos encaixos obrats al paviment, de forma 
rectangular, de tal manera que els suports verticals s’hi 
clavarien directament. No podem saber si aquesta di-
ferència indica sistemes diversos de premsat. Les ra-
ons de la tria de diferents sistemes de suport podrien 
ser diverses i anar des de l’ús per a un primer i segon 
premsat, fins a la cerca de qualitats diferents de most, 
o l’ús per a diferents tipus de raïm.

L’altre problema irresolt és el del dipòsit. Val a dir 
que si ens fixem en les solucions adoptades a les esta-
cions de Ses Alzines i Mas Carbotí, en ambdós casos 
es van practicar forats al subsòl on es col·locaren grans 
gerres que recollien el líquid (Burch et al  2005, 43-46, 
fig. 47 i 48, i 15-19, fig. 2 a 16, respectivament; infra). 
És possible que un sistema similar s’emprés en aquestes 

Figura 122. Bloc de sorrenca dins l’àmbit 111 que actuava com 
a element de suport d’una de les premses d’època augustal.
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166. Van ser aquests farcits precisament els que van permetre a A. López establir la datació del moment de construcció de les estances.

premses. Si fos així, aquests atuells portàtils se situari-
en a la zona de llevant, on es disposava el desnivell del 
terreny, juntament amb els contrapesos, i actualment 
no en queda res. La seva col·locació en aquest sector 
també explicaria l’existència d’un gran espai obert en 
aquesta zona que facilitaria el canvi de les gerres quan 
eren plenes, i el seu transport fins al magatzem, que 
no sabem on es localitzaria, segurament un gran ce-
lla vinaria amb tot un seguit de dolia. Però cal tenir 
present que, tant per tramuntana com a migjorn, el 
sector arqueològic va ser destruït fa unes dècades per la 
construcció de xalets que han malmès part de la zona 
industrial de la vil·la, que devia ser força més extensa 
del que en coneixem actualment.

Pel que fa a l’espai central, tampoc disposem de 
cap informació sobre els materials que s’hi van trobar 
durant les excavacions i que puguin apropar-nos a la 
seva funcionalitat exacta. Podria tractar-se d’un lloc 
accessori, on es preparaven les estores amb els raïms 
per a les diferents premses i on es guardaven atuells 
que s’hi relacionaven quan no es feien servir, cosa que 
justificaria que es tractés d’un espai més tancat i pro-
tegit.

En els seus escrits Solé de Morell esmenta l’existèn-
cia d’una canalització de teules en alguna de les estan-
ces. Aquestes formaven part del sistema de canalització 
i emmagatzematge del líquid premsat, però malaura-
dament no disposem de cap més dada sobre la seva 
ubicació, dimensions o orientació.

7.3. L’ampliació de la pars fructuaria 

L’estructuració inicial de la zona industrial va pa-
tir una important transformació en un moment que 
podem situar a finals del segle i o a principis de la cen-
túria següent. Els canvis semblen comportar no sola-
ment una ampliació de les estructures industrials sinó  
també una transformació en els mètodes de premsat i 
recollida del most.

Van ser les excavacions realitzades per A. López a 
l’extrem de llevant de la finca les que van posar al des-
cobert tot un seguit de noves cambres construïdes a 
finals del segle i o poc més tard (fig. 67-69). Aquest 
moment cronològic és un període de forta activitat 
en el fundus que s’aprecia en una remodelació impor-
tant de la zona residencial, però també en importants 
canvis en les estructures productives que ens indiquen 
una transformació en la seva administració. Va ser en-
tre mitjan i finals del segle i que s’abandonaren tots els 
establiments satèl·lit de la vil·la. Alguns d’ells intenta-
ren durant un temps molt curt reconvertir la seva pro-
ducció aprofitant-los per a altres usos no relacionats 
amb la viticultura, com succeí a Mas Carbotí i a Ses 

Alzines, on s’hi instal·laren telers, en un intent que no 
va reeixir (Burch et al  2005, 19 i 50-51, respectiva-
ment; infra).

És en aquest context que cal situar l’ampliació de 
la zona industrial dels Ametllers i les transformacions 
en l’antiga zona de les premses. Començant per les 
noves estructures, aquestes ocupen una nova terrassa, 
lleument més baixa, situada a llevant de l’antic mur de 
límit del sector. Aquestes noves construccions es van 
bastir aprofitant aquest mur com a límit occidental. 
A l’extrem de migdia de les estructures conservades es 
va construir una escala (fig. 68) que permetia salvar el 
desnivell que hi havia entre la nova terrassa i els espais 
preexistents. Poc sabem de la funcionalitat d’aquestes 
noves estances, que es distribueixen en forma de L al 
nord de l’escala, però tot sembla indicar que al seu da-
vant hi quedaria un espai obert, un pati, al qual s’obri-
rien algunes de les noves habitacions. Tampoc sabem 
si l’esquema es repetiria a migdia de l’escala ni si cal 
situar-hi noves estances, ja que aquest sector va quedar 
fora de la zona explorada. Tot i això, atès que, com ja 
hem esmentat anteriorment, no hi ha cap dubte que la 
zona productiva havia de ser ja originalment molt més 
gran que la part que en coneixem, és molt probable 
que el nou espai estigués, en realitat, format per tot 
un seguit de cambres i construccions distribuïdes al 
voltant d’un pati central, tal com insinuen les restes 
conservades.

Les cambres excavades són d’estructura senzilla, 
bastides en opus caementicium i intercomunicades a 
través de petites portes. Alguna conservava encara el 
paviment d’opus signinum (fig. 69), mentre que en 
d’altres només es van poder excavar els nivells de farci-
ment situats per sota de la cota de circulació.166

Pel que fa al sector de les premses, van tenir lloc 
tot un seguit de canvis que tenen a veure, sobretot, 
amb el sistema d’emmagatzematge del most després 
de la premsada. Aquestes reformes semblarien afectar 
especialment el sector de tramuntana. Així, les dues 
cambres de la banda nord van ser pavimentades nova-
ment amb un nou sòl d’opus signinum que respectava 
la porta existent entre els àmbits 107 i 108, però no 
el que separaria aquest darrer de l’àmbit 109 (fig. 65 i 
66). Aquest costat del conjunt es dotà d’un nou mur 
que tancava l’espai i separava físicament les estances 
situades a migdia d’aquestes dues premses. A llevant de 
les dues premses, també hi hagué transformacions amb 
la construcció de dues petites estances. Tot i que ens 
han arribat en molt mal estat de conservació, creiem 
que aquests dos nous espais (àmbits 106 i 113) eren, 
en realitat, sengles dipòsits destinats a la recol·lecció 
del most provinent de les dues premses i que substitui- 
rien les antigues gerres com a primer receptacle de la 
premsada (fig. 67). 



145

LA pars FrucTuaria I L’ecOnOMIA De LA vIL·LA

Una transformació similar afectà les dues premses 
de la banda sud, però, en aquest cas, es construí un 
sol dipòsit (fig. 64 i 123) que ocupa l’espai central de 
l’àmbit 109. Es va bastir no pas aprofitant el desnivell 
natural del terreny, com succeïa en els dos suara es-
mentats, sinó obrint un forat quadrangular al centre 
d’un espai preexistent, per la qual cosa va ser necessari 
retallar contundentment la roca natural.

El fet que aquest aljub es destinés solament a les 
premses de la banda de migdia i que les del nord dis-
posessin de dipòsits independents fa pensar que, efec-
tivament, els diferents suports emprats en unes i altres 
podrien tenir relació directa amb el tipus de most prem-
sat, ja sigui amb la seva qualitat o la seva tipologia.

És cert que no es disposa de materials arqueològics 
que permetin datar directament aquesta fase cons-
tructiva, però la forta activitat que detectem tant a 
la pars urbana de l’edifici com en altres sectors de la 
pars fructuaria –al sector de llevant o als establiments 
satèl·lit de la vil·la– fa versemblant situar en aquest 
moment les primeres transformacions del conjunt de 
les premses.

Si bé en el moment inicial de les reformes les dues 
premses van mantenir el mateix sistema de suport de 
les bigues, val a dir que en un moment indeterminat, 
deu anys o cent més tard, almenys la premsa de l’àmbit 
108 va ser remodelada, substituint-se el sistema de do-
ble suport per un de recolzat sobre un bloc monolític 
(fig. 66), tal com succeïa des d’època augustal en les 
premses del sector de migdia. Un cop més, això apun-
taria la potenciació d’un tipus determinat de vi que 
requeria un premsat lleument diferent.

Econòmicament, aquesta fase representa el moment 
àlgid de la vil·la. Al costat de la important producció 
vinícola, de la qual les diferents premses en són un bon 
testimoni, i que devia constituir la principal font de 
riquesa del fundus, es troben proves d’altres productes 
habituals en aquesta mena de propietats. Especialment 
remarcable seria la producció de salaons, que era enva-
sada en àmfores de producció local, de les quals n’hem 
recuperat nombroses mostres.

7.4. L’època baiximperial

Definir les darreres transformacions ocorregudes en 
el sector industrial de la part baixa del turó no resulta 
senzill per l’escassetat de dades estratigràfiques i pels 
importants canvis que afectaren algunes de les estruc-
tures des del moment de la seva descoberta, a principis 
del segle xx, fins a l’actualitat, canvis sobre els quals 
caldrà tornar-hi, ja que resulten essencials per intentar 
entendre aquestes reformes.

A finals del segle iii, la vil·la dels Ametllers va deixar 
d’existir com a centre administratiu del fundus, i les edi-
ficacions es van abandonar. Aquest abandonament es 

detecta clarament en les estances situades a l’extrem de 
llevant de la pars rustica, on els estrats d’obliteració de les 
diverses cambres mostren un colgament de les estruc-
tures iniciat durant la tercera centúria i que es perllon-
gà al llarg de bona part del segle següent. 

L’abandonament de la vil·la no devia ser total. Si 
bé sembla clar que va deixar de servir com a centre es-
tructurador del fundus, els seus espais van ser, almenys 
parcialment, aprofitats i bona part de les estructures 
principals usades com a font per a l’extracció de mate-
rials. És a dir, la vil·la dels Ametllers no existia, però el 
fundus de Turissa seguia habitat i explotat, segurament 
en un règim d’autoabastiment, molt allunyat de l’ex-
plotació metòdica, organitzada i comercialment rendi-
ble dels períodes anteriors.

Quan al segle iv es reconstruí la vil·la, el domini 
sobre l’antic fundus es va fer sobre unes bases molt di-
ferents que afectaren, fins i tot, l’estructuració interna 
dels edificis. La zona industrial es traslladà a la terrassa 
superior, on compartí espai amb les estances del pro-
pietari, en un esquema distributiu més similar a l’exis-
tent en època republicana que en època altimperial. 
Tot i això, hi ha alguns indicis que ens semblen indicar 
l’existència d’un ús residual i amb una finalitat molt 
concreta de les antigues estructures que existien a la 
part baixa del turó.

Efectivament, a l’extrem septentrional del cos de 
les premses es detecta una darrera reforma d’una cer-
ta envergadura. Els àmbits 107 i 108 foren unificats 
eliminant el mur central que els separava, i el nivell 
de circulació es va elevar 0,25 m col·locant un nou 
paviment d’opus signinum, de qualitat molt inferior als 
preexistents, damunt del qual es va construir un orbis 
que, en el moment de l’excavació del 2004, només es 
conservava en una mínima part (fig. 124), però que 
s’identifica clarament en les fotografies de principis del 
segle xx (fig. 125). I és que han estat aquestes fotogra-
fies les que ens han ajudat més bé a entendre i inter-

Figura 123. Les primeres reformes de la pars fructuaria semblen 
anar relacionades, sobretot, amb el procés de recollida del most, 
amb la construcció d’aljubs a diversos àmbits. A la imatge, el 
dipòsit de l’àmbit 109.
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pretar aquesta darrera reforma del sector. Observem en 
l’àmbit 109, a més de l’orbis, tot un seguit d’elements 
que actualment no es conserven i que li conferien un 
aspecte molt diferent de l’actual. Es pot apreciar com 
aquest àmbit estava completament tancat per uns 
murs que no són els que originalment definien l’es-
pai, sinó que dibuixaven una estança més petita. Del 
mur de migdia, només se’n conserva actualment l’ar-
rencament, recolzat contra el mur de contenció de la 
terrassa superior, fins al punt que originalment el vam 
interpretar com un contrafort. Més interessant resulta 
encara apreciar com existia un altre mur que tancava, 
per llevant, l’estança i que no es correspon en abso-
lut amb el límit original de la cambra. Potser caldria 
posar-ho en relació amb els vestigis de morter que es 

localitzaren l’any 2004 (M 530) i que foren interpre-
tats com les restes d’un mur completament esborrat. 
Sigui com sigui, les parets que s’aprecien a les fotogra-
fies antigues indiquen una estructura unitària, contra 
la qual reposava el nou paviment construït en l’àmbit 
107-108.

Un darrer element el formen dos petits murs, apre-
ciables en una de les fotografies (fig. 126) i que ac-
tualment han desaparegut, i que, per la seva situació, 
podrien correspondre a una elevació dels murs perime-
trals de la cisterna per igualar la seva cota superior a la 
del nou paviment obrat a la cambra veïna (àmbits 107 
i 108). Tots aquests elements semblen conformar una 
estructura unitària que estaria formada per una premsa 
i un dipòsit adjacent (fig. 127).

Figura 124. Imatge de l’estat 
de conservació del paviment 
i l’orbis de la figura 125, en el 
moment d’iniciar-se les exca-
vacions de l’any 2004.

Figura 125. Foto de principis 
del segle xx on s’aprecia com 
a l’extrem nord del conjunt 
de premses es va construir, en 
un moment indeterminat, una 
nova premsa que obliterava les 
que ocuparen els àmbits 107 i 
108 (foto: MAC-Girona).



147

LA pars FrucTuaria I L’ecOnOMIA De LA vIL·LA

167. Alguna cosa semblant va succeir a l’extrem meridional de la terrassa superior, on es va excavar i enterrar l’exedra del pati de migdia. 
Cal no oblidar que, juntament amb els materials baiximperials, el reompliment de la cisterna va proporcionar una quantitat remarcable de 
materials republicans i altimperials.

El problema, un cop més, és establir la cronologia 
d’aquestes estructures. Les excavacions de l’any 2004 
només van proporcionar estratigrafia a l’interior de la 
cisterna, on es recuperaren tot un seguit de nivells on 
hi eren abundants els fragments d’estuc i mosaic que 
demostraven que s’havien emprat materials provinents 
de l’antic estatge per colgar-la. Els materials més mo-
derns d’aquest rebliment (curiosament, localitzats a la 
part més baixa del farciment) corresponen a TS lucente 
i TS africana C, elements que podrien situar dins el 
segle iv o més tard el moment d’obliteració de la cis-
terna. Aquesta cronologia i la troballa a l’interior de la 
cisterna de molts elements provinents de la decoració 
de la pars urbana de l’edifici, situat immediatament per 
damunt de les antigues premses, poden fer pensar que 

el dipòsit fou colgat durant el llarg període d’abando-
nament de la vil·la, tal com va succeir amb la piscina 
del jardí. Els arguments per proposar una cronologia 
baiximperial de la darrera fase d’aquests elements, la 
cisterna i la nova premsa, són d’una altra índole. Per 
una banda, cal tenir present que entre les estructures 
que es bastiren en època baiximperial a la terrassa su-
perior no hi ha indicis de cap premsa i sembla molt 
difícil plantejar que una vil·la com la dels Ametllers, 
amb una economia en què la vinya ha jugat sempre un 
paper molt important, patís transformacions en el seu 
règim econòmic tan importants com per implicar un 
canvi radical en els productes conreats. Més encara si 
es té present, com s’ha indicat en un capítol anterior, 
que els pendents de la vall tossenca són poc aptes per 
conrear-hi alguna altra cosa que no fos la vinya.

Per l’altra, i si ens centrem específicament en l’es-
tratigrafia recuperada a la cisterna, ja hem esmentat 
que aquesta estança havia estat excavada per Melé i 
no sabem si va buidar o no la cisterna durant els seus 
treballs, cosa més que probable. Si fos així, en acabar 
s’hauria tornat a omplir amb terres procedents d’altres 
sectors de l’excavació, cosa que ens porta a confusions 
cronològiques.167

És cert que la darrera reforma podria no ser baix- 
imperial i es podria relacionar, per exemple, amb la 
fase severiana de l’edifici, però creiem que les reformes 
d’aquell moment tenien a veure amb un canvi en la 
concepció de l’habitatge i es tractava de remodelacions 
de caire sumptuari que no afectarien l’estructuració i 
administració del fundus, i, de fet, no s’aprecien trans-
formacions en les estances productives de l’extrem de 

Figura 126. Imatge de princi-
pis del segle xx de la zona de 
les premses on s’aprecia com 
la cambra central (àmbit 109) 
conservava tot un seguit de 
murs que la delimitaven (foto: 
MAC-Girona).

Figura 127. Restes del mur nord-sud que tancava, per llevant, 
l’àmbit 109, reduint-ne la superfície inicial.
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168. Tot i que desconeixem la causa exacta que va provocar l’ensorrament, creiem que no en devia ser aliena l’eliminació dels murs inte-
riors de l’antic edifici, que durant tant de temps havien actuat de contraforts de l’estructura, conjuntament amb l’acumulació d’aigua i terres 
provinents de la part superior del turó durant el llarg període d’abandonament.

llevant, les úniques amb estratigrafies realment fiables 
i que s’abandonaren unes dècades més tard.

Com a darrer element podríem esmentar que la 
qualitat del paviment d’opus signinum de la nova prem-
sa és molt més similar al que es va col·locar a la part alta 
del turó a finals del segle iv per obliterar les antigues 
estances del sector, o als que s’utilitzaren per cobrir les 
antigues termes, que no pas als paviments altimperials.

Sigui com sigui, la majoria de les instal·lacions pro-
ductives de la vil·la en època baiximperial semblarien 
concentrar-se a la terrassa situada a mig aire del turó, 
en un espai que en època altimperial era completament 
ocupat per l’habitatge del propietari. Aquesta transfor-
mació de les funcionalitats d’una part important de 
l’antic edifici va suposar una intervenció profunda. Les 
noves instal·lacions es van construir a l’extrem meridi-
onal de la vil·la, en un espai que en època altimperial 
era ocupat per un gran jardí i un cos edificat destinat 
a les estances familiars de caire més privat (fig. 128). 
L’edifici havia estat objecte d’una espoliació important 
dels materials constructius susceptibles de ser aprofitats 
i estava abandonat com la resta del conjunt des de feia 
gairebé un segle. Aquest edifici, que configurava un cos 
rectangular contra el mateix turó, disposava d’un mur 
alt de tanca cap a ponent, mentre que, per llevant, pro-
bablement es tancava amb un porticat. L’existència del 
mur, d’opus caementicium, i la situació de l’edifici, a la 
part més protegida de la terrassa, convertia aquest espai 
en un lloc idoni per bastir-hi un gran magatzem. Per 
fer-lo es van aprofitar els límits preexistents, excepte per 
llevant, on va ser necessari construir un nou parament 

que suplís l’antic porticat i tanqués el conjunt. Les an-
tigues estances foren esborrades i el nivell de circulació 
es va elevar més de 0,50 m. A banda i banda de l’edifici, 
es disposaren tot un seguit de pilastres (quatre per ban-
da) que havien d’aguantar el nou sostre, mentre que no 
sabem si l’edifici estava dotat de pilars a l’espai central, 
on es podrien haver disposat damunt dels antics murs 
retallats de les cambres altimperials. Fos quin fos el pro-
jecte, l’obra no es va finalitzar, ja que el mur del costat 
de ponent es va ensorrar, malmetent tot el sector.168

Un cop ensorrats els antics murs es devia conside-
rar que no era rendible reconstruir l’obra i tot aquest 
sector va ser abandonat, i els elements inicialment pre-
vistos per ocupar aquest indret es van situar en altres 
espais.

Concretament, sembla que l’eliminació d’aquest es-
pai es troba a l’arrel de l’ampliació succeïda a l’extrem 
de migdia de tot el conjunt, on, en època altimperial, 
existia una exedra que tancava el jardí (fig. 87 i 107). 
En aquest espai detectem dues fases constructives, però 
sense que l’estratigrafia del sector permeti determinar 
diferències cronològiques significatives (fig. 129). Ini- 
cialment, la zona situada al sector de l’antiga exedra 
fou ocupada per una gran estança (àmbit 4) que conei-
xem de forma parcial, ja que se situava en la zona afec-
tada per l’ensorrament de la terrassa. Molt poc després, 
a aquesta estança se n’hi van afegir dues més (àmbits 
1 i 2), la segona de les quals va integrar al seu interior, 
tot aprofitant-lo, el petit dipòsit altimperial (àmbit 3). 
Cap de les estances esmentades conservava el paviment 
en el moment de les darreres intervencions.

Figura 128. Restitució del sector productiu de la vil·la en època baiximperial (dibuix: J. Sagrera).
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169. Dues d’aquestes estructures, situades a la banda nord del sector, ja havien estat descobertes durant els treballs d’A. del Castillo i 
foren reexcavades en els anys 2000-2002.

Originalment, el projecte constructiu semblava 
preveure únicament la construcció de l’àmbit 4, se-
gurament per raons pràctiques i d’economia. Tota la 
zona havia patit un seguit de petits esllavissaments del 
terreny al llarg del període d’abandonament de la vil-
la, de tal forma que l’antic mur de contenció que se-
parava l’exedra de la cuina havia quedat enterrat. Per 
això es va aprofitar l’extrem oriental de la terrassa, on 
el terreny devia ser més planer, per construir-hi un nou 
àmbit (àmbit 4) dotant-lo, per ponent, d’una potent 
fonamentació que suportés la pressió de les terres es-
llavissades (M 166). L’ensorrament del gran magatzem 
que acabem d’esmentar devia propiciar la necessitat de 
crear nous espais per substituir la seva funció, i d’aquí 
ve la modificació del projecte inicial i la construcció 
dels dos nous àmbits (àmbits 1 i 2), per als quals va 
caldre terraplenar el terreny.

La resta de noves construccions industrials van ocu-
par l’antic jardí de migdia i es van estendre, fins i tot, 
més enllà de l’antiga exedra que constituïa el tanca-
ment de l’edificació. Tots els murs van ser obrats amb 
un sòcol d’opus caementicium, i la majoria d’estances 
tenien paviments de terra piconada, llevat de la gran 
estança (àmbit 7), dotada d’un sòl d’opus signinum.

La definició dels espais no resulta clara per la man-
ca d’elements específics que permetin adscriure a una 
activitat concreta els diversos àmbits. Tot i això, cal 
ressenyar la troballa de quatre estructures molt similars 
que es distribueixen per diferents estances del sector 
(fig. 130). Es tracta d’estructures de forma quadrangu-
lar169 excepte una, allargassada (fig. 131), obrades amb 
tegulae disposades planes per definir-ne el fons o ver-
ticals per a les parets, amb les rebaves cap a l’exterior i 
encastades en els nivells de circulació. La seva aparença 

és la de petits dipòsits parcialment enterrats a terra. 
El problema és que l’ús de teules sense cap recobri-
ment fan difícil interpretar-los com a receptacles per 
a líquids. Tampoc es tracta de cuines o fogons, com 
sembla succeir en altres vil·les, com la de Vilauba, on 
s’identificaren estructures similars, si bé de dimensions 
més reduïdes. En el cas que ens ocupa, cap de les es-
tructures presentava restes de cendres ni senyals de foc. 
Tres de les estructures se situen dins el que hem de-
nominat àmbit 40, un gran espai descobert de forma 
irregular, situat entre l’àmbit 7 i el bloc de l’habitatge 
del propietari. Segurament eren emprades com a es-
pais provisionals d’emmagatzematge d’algun material 
o producte durant els processos de treball.

Tota la zona va ser fortament remodelada després 
de l’abandonament de la vil·la i hi són molt abun-
dants els forats i retalls dels diversos nivells d’ús, fruit 

Figura 129. Les estructures industrials baiximperials van ocu-
par sectors marginals de la vil·la, com els àmbits 1-4, que es 
bastiren a l’extrem de migdia, en un espai que en època altim-
perial quedava parcialment fora de l’edifici.

Figura 130. Estructura de tegulae localitzada dins l’àmbit 40. 
Durant les excavacions, es descobriren quatre estructures simi-
lars difícils de definir funcionalment, atès que la manca de cen-
dres en descarta un ús com a fogons i la manca de recobriment 
interior les fa poc útils com a dipòsits. 

Figura 131. Dins l’àmbit 6 es va localitzar una altra estructura 
de tegulae de dimensions més grans.
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170. És curiós que A. del Castillo interpretés l’àmbit 7 com la cotxera de la casa, on es guardaven els carruatges, tot i que desconeixem 
quins elements el van portar a proposar aquesta possibilitat, més enllà de tractar-se d’un gran espai amb una porta d’accés de grans dimen-
sions.

de successius espolis i aprofitaments relacionats amb 
l’ocupació residual del lloc. Aquestes remocions difi-
culten apreciar una evolució dels espais en època baix- 
imperial. 

No sabem si cap a tramuntana de l’edifici, més en-
llà de la part excavada s’hi disposaven edificis i instal-
lacions productives, però no sembla gaire factible, ja 
que fa l’efecte que aquell sector es va fer servir com a 
zona d’enterrament, com ho testimonien les dues tom-
bes localitzades en els sondeigs de prospecció realitzats 
l’any 2000 (Jiménez i Palahí 2005, 125-128).

De fet, tot sembla indicar que la zona productiva 
de la vil·la baiximperial es concentrava en el sector de 
migdia de l’edifici, instal·lacions a les quals caldria afe-
gir, com a molt, la premsa localitzada a la part baixa del 
turó i de cronologia no gaire clara. La producció que es 
desprèn d’aquestes instal·lacions seria modesta, atès el 
limitat espai que ocupen i la seva simplicitat. Tanma-
teix, és molt probable que aquesta imatge sigui falsa, 
almenys parcialment. Les instal·lacions recuperades, 
així com el gran edifici que no es va acabar de cons-
truir, semblen destinats més aviat a l’emmagatzematge 

de la producció que no pas a la seva transformació. Per 
tant, potser caldria plantejar-se una estructuració del 
fundus diferent de la que existia en època altimperial, 
en la qual, a partir de finals del segle i, la transformació, 
emmagatzematge i comercialització de la producció es 
concentrava al complex d’edificis que configuraven el 
centre de la vil·la. En època baiximperial és habitu-
al una estructuració més fragmentada de l’explotació. 
Aquesta es deixava en mans de colons que vivien sobre 
el terreny, en barraques i petites granges, i que porta-
ven part de la seva producció al propietari de la vil·la, 
que la comercialitzava. Dins aquest nou esquema, el 
complex central de la vil·la es destinaria essencialment 
a l’emmagatzematge de la producció que seria recollida 
pels colons, i solament una petita part del fundus se-
ria explotada directament pel personal dependent del 
propietari. 

Si fos així, les instal·lacions trobades a la vil·la dels 
Ametllers correspondrien als magatzems on es guarda-
ven aquests productes, i qui sap si efectivament l’espai 
descobert (àmbit 40) no era altra cosa que el corral del 
bestiar o dels cavalls i animals de tir del propietari.170
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Arreu de la vall de Tossa s’han anat localitzant, al 
llarg del temps, petits i mitjans jaciments arqueolò-
gics d’època romana que tenen molts punts en comú 
i unes característiques molt determinades. Són, sem-
pre, estacions petites o mitjanes, obrades amb mate-
rials molt simples i que es disposen en llocs d’accés 
difícil, en pendents de muntanya, en indrets incòmo-
des i marginals i, sovint, no gaire lluny del mar, que 
hauria estat, abans del boom turístic i de la creació 
d’una complexa xarxa de carreteres i vials lligats a ur-
banitzacions disseminades que cercaven la proximitat 
del mar, el millor camí per aproximar-s’hi. Algunes 
d’aquestes estacions han pogut ser excavades i conve-
nientment publicades, la qual cosa ha proporcionat 
una excel·lent informació (Mas Carbotí, Ses Alzines 
(Burch et al. 2005)), altres només puntualment son-
dejades (Santa Maria de Llorell (Carretero 2006, 245-
248)), i unes quantes més, assenyales i prospectades 
superficialment. 

Presentem, aquí, aquests jaciments (fig. 132), amb 
el benentès que de manera resumida quan han estat 
objecte de publicació monogràfica. Pensem que és im-
portant de cara a poder entendre la història i el paper 
de la gran vil·la dels Ametllers en el marc d’un fundus, 
d’una propietat, que, de seguida, va confondre’s amb 
la vall de Tossa i del qual sabem el nom antic, que és el 
mateix d’ara: Turissa.

8.1. Mas Font

Aquest petit establiment es localitza a prop del nu-
cli de la vila de Tossa, al costat mateix de la carretera 
que va a Sant Feliu de Guíxols, en terrenys que havien 
estat del vell mas Font que li donà el nom. Les restes 
estructurals ocupen el pendent de la muntanya que 
s’enlaira més enllà, zona boscosa d’alzines i pins amb 
subsòl granític, a uns 40 m d’altura sobre el nivell del 
mar, que es troba a prop però mal comunicat com 
a conseqüència dels desnivells, fondalades i penya-
segats.

L’estació ha desaparegut. Només en queda la des-
cripció que en va fer Zucchitello (1978, 36), insufi-
cient. Gorges recollí la notícia amb alguna errada 
(Gorges 1979, GE 27, 261).

Segons la descripció, prou acurada, es tractaria 
d’un edifici rectangular amb l’eix llarg disposat de tra-
muntana a migdia amb una lleugera desviació cap a 
l’est (fig. 133). Constava de tres estances rectangulars, 
juxtaposades, connectades per un passadís (o porxo?) 
d’1,50 m d’amplada i 16,50 m de llargària, amb una 
superfície de 24,75 m2, que donava cap a ponent. A 

nord es disposava la cambra més gran, d’uns 6,70 m 
per 5,70 m, 38,10 m2, i més enllà, cap a migdia, les 
altres dues cambres, iguals, de 6,70 m per 4,70 m, 
31,49 m2 cada una. Destacava l’estança del mig, amb 
restes evidents d’un sòl d’opus signinum  Era l’única 
que oferia un paviment tangible. No sabem si els al-
tres espais eren pavimentats de terra piconada o no era 
possible observar-ho convenientment. El sòcol dels 
murs era de pedra i amb una amplada uniforme d’uns 
0,65 m d’amplada. No se’ns n’explicaven les peculia-
ritats tècniques. 

El que en resulta és un edifici perfectament regu-
lar ordenat a partir d’un suposat passadís que nosal-
tres preferiríem interpretar com un senzill porticat que 

8. eLS eStABLIMentS RURALS De LA vALL De tOSSA

Figura 132. Planta de l’actual municipi de Tossa de Mar amb 
la indicació de la localització de la vil·la dels Ametllers i dels 
principals establiments coneguts actualment.

Figura 133. Planta hipotètica de l’establiment de Mas Font. 
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servia de façana i lligava entre si les tres estances del 
conjunt. Obria cap a ponent. En total era un establi-
ment d’uns 125,84 m2 de superfície, amb un espai útil 
de 101,08 m2. Dues de les habitacions, la central i la 
meridional, eren idèntiques; la septentrional, una mica 
més gran. L’únic indici complementari d’interès eren 
les restes d’un sòl de morter hidràulic de l’habitació 
del mig, un fet interessant que caldrà tenir en consi-
deració.

A partir del material recollit en superfície, prefe-
rentment baixrepublicà, es proposava una cronologia 
aproximada dins dels segles ii i i aC. Recordem, però, 
que de manera explícita se’ns indicava la recuperació 
de tegulae.

Se la considerava una vil·la rústica baixrepublicana.
Sense una excavació extensiva del lloc, cal anar amb 

peus de plom a l’hora de valorar aquesta estació i la 
cronologia proposada.

Amb aquestes dades i el coneixement actual només 
podem proposar dues interpretacions possibles: que 
fos un establiment indígena unifamiliar característic 
d’època tardorepublicana com Can Pons d’Arbúcies, 
Bordegassos (Sant Mori, Vilopriu), Camp del Bosquet 
(Camallera), la Roqueta (Ullà), Pueranca (Parlavà) i 
tants altres, o que fos un apèndix, el satèl·lit d’un jaci-
ment més gran (Ametllers). Per la regularitat absoluta, 
pel sòl de signinum i per la presència de tegula, pensem 
que és més probable aquesta darrera possibilitat, que 
fem nostra.

8.2. Ses Alzines

Aquest jaciment es localitza en un paratge enlairat, 
aproximadament a un quilòmetre al sud-oest del nucli 
urbà de Tossa, en una zona boscosa i al damunt mateix 
d’una de les innombrables cales que configuren el seu 
tortuós litoral, de la qual, aquesta estació, n’ha pres el 
nom. De subsòl granític, és un lloc on hi creix l’alzina 
i el pi i adequat només per plantar-hi vinya.

Suposem que en l’antiguitat romana, com ho va ser 
fins als anys cinquanta del segle xx, aquest lloc hauria 
estat zona de vinyals, l’existència dels quals pot ser de-
duïda de les característiques de l’establiment.

Va ser descobert de manera poc ortodoxa. A la pri-
mavera del 1995 es van detectar, en aquell paratge em-
boscat d’alzines, arbustos i pins, uns sondeigs furtius 
que havien malmès restes estructurals i havien posat 
de manifest una quantitat significativa de material ar-
queològic, preferentment terrissa. Comunicats els fets 
al Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalu-
nya, va semblar interessant fer-hi excavacions arque-
ològiques en extensió per determinar-ne la funció i la 
importància i poder-ne definir l’evolució i la història. 
L’Àrea d’Arqueologia de la Universitat de Girona, en 
conveni amb l’Associació Amics de Tossa-unesco, que 

va subvencionar els treballs, hi va realitzar dues cam-
panyes els mesos d’octubre de 1996 i 1997 que han 
permès conèixer el lloc en detall.

8.2.1. Descripció de les estructures

L’excavació va abraçar un espai d’uns 242 m2 (22 
m d’est a oest i 11 m de nord a sud) i no correspon a 
la totalitat de l’edifici. Un seguit de dificultats i com-
plicacions, especialment topogràfiques, van impedir 
acabar-lo. L’orografia de l’indret és marcada per una 
pujada del terreny de sud a nord que es fa encara més 
viva a partir del límit septentrional de l’edifici. Cap a 
llevant, davalla de cop, més enllà de la sala de premsat-
ge. A ponent, una pista forestal que va afectar puntu-
alment l’estructura definia l’extensió de l’edifici. Totes 
aquestes circumstàncies han afectat la conservació de 
les restes, que es trobaven a molt poca fondària i es-
cassament protegides. Finalment, un bosc espès feia 
difícil una exploració completa.

En l’espai estudiat es va posar al descobert una part 
de cinc cambres i d’un pati situat a migdia (fig. 134). 
Tant per llevant com per ponent, els límits de l’edifica-
ció semblen clars. A l’est, la davallada natural del turó 
es produeix justament més enllà del mur de tanca de 
l’habitació de premsatge, i no s’hi van observar indicis 
de construccions adossades. Passa una cosa semblant 
al costat oposat. S’ha conservat l’angle nord-occidental 
de l’àmbit 5 i, molt parcialment, la paret oest. La pista 
forestal va fer desaparèixer la resta i, més enllà, no es 
van trobar vestigis de cap mena.

El mur del costat de cerç és diferent. L’excavació 
va posar al descobert que aquella zona era l’única del 
jaciment on existia un important nivell d’enderroc de 
pedres que només podien haver format part de la pa-
ret perimetral. De segur que hauria estat l’únic de tot 
l’establiment obrat de pedruscall i fang en tota la seva 
alçada, mentre que els altres haurien estat bastits de tà-
pia sobre sòcols de pedra i fang. Calia que fos diferent 
perquè també ho era la seva funció de resistir la pressió 
de la terra que s’enlairava al darrere, tal com passa als 
Ametllers o a Mas Carbotí, on la topografia del lloc és 
molt semblant, si no idèntica.

Contra aquest mur es van edificar unes estances 
que estaven lligades estructuralment, a migdia, per 
una porxada que donava al pati meridional (fig. 135). 

En definitiva, les excavacions van permetre definir 
cinc àmbits diferents i un pati. Aquells es trobaven ar-
renglerats al nord, llevat d’un, situat cap a ponent, que 
ajudava a definir el gran espai a cel obert. Es tracta, 
doncs, d’un model simple i ben conegut: un seguit de 
cambres ordenades a l’entorn d’un pati.

Les estances estaven pavimentades amb sòls de 
terra piconada damunt mateix de la roca natural, gra-
nítica, llevat d’una, la sala de premsatge, amb sòl de 
signinum.
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La tècnica emprada en la construcció de les parets és 
ben senzilla. Són obrades a base de pedres del país (gra-
nit), només parcialment polides per la part de fora i lli-
gades amb fang, disposades directament sobre el subsòl. 
Només quan la irregularitat del lloc ho manava, es feien 
petites rases d’anivellació. Conformaven un basament 
de pedruscall i fang i per damunt s’hauria continuat 
amb tàpia, llevat del perimetral que ja hem comentat.

8.2.2. Descripció dels àmbits 

àmbit 5: Ocupa l’angle nord-occidental de l’àrea 
excavada. El mur de ponent va desaparèixer quasi del 
tot en obrir-se el camí forestal. Feia 27 m2 (4,5 m per 
6 m) i no va oferir cap troballa especial que fes possible 
saber-ne amb seguretat la funció. Cal destacar, però, 
dos fets: l’existència de tot un seguit de petites rases ex-

Figura 134. Planta general de l’es-
tabliment de Ses Alzines amb in-
dicació dels àmbits.
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cavades al subsòl que travessen, d’est a oest, la cambra, 
i el fet que l’estratigrafia d’aquesta estança es va trobar 
completament remenada, per obra de les excavacions 
furtives i per l’obertura del camí. 

àmbit 1: Es localitza al costat de ponent de l’espai 
5 i a llevant del 4, i ocupa una superfície de 21,60 m2 
(3,60 m d’est a oest per 6 m de nord a sud). El tret 
més destacable és la porta situada a migdia d’una llum 
d’1,30 m, separada del pati per un graó de pedra. Apa-
rentment, no semblava tenir cap altra obertura, però 
cal tenir present que els murs que la definien ens van 
arribar arranats i només conservaven una filada d’al-
tura. Podem pensar en l’existència possible d’una altra 
obertura que comuniqués amb l’àmbit 5. A tramunta-
na era molt visible l’enderroc del mur perimetral. 

àmbit 4: Es troba immediatament a llevant de la 
cambra 1 i ha estat interpretat com un passadís que po-
saria en relació el pati porticat, a migdia, amb l’estança 
situada a l’est, a través d’una porta. Té poc més d’un 
metre d’amplada. Tanmateix, la seva existència era es-
tranya i, sobretot, supèrflua; l’accés a l’àmbit 1 es po-
dria haver fet directament des del pati i sense conduir  
enlloc més, ja que acaba, de seguida, amb el gran mur 
de contenció i límit septentrional de l’establiment. És 
probable que la seva raó de ser tingui a veure amb les 
tasques que es desenvolupaven dins de l’àmbit 2. És 
més que probable que aquest espai 4 no fos un lloc 
cobert, sinó una àrea a cel obert entre dos edificis, un 
de situat a ponent, amb funcions residencials (àmbits 
1, 5 i 6), i un altre a llevant, dedicat a la transformació 
i l’emmagatzematge (àmbits 2 A i 2 B). 

àmbits 2 A i 2 B (fig. 136): Podria fer la sensació, 
després d’un primer cop d’ull, que ens trobem davant 
de dues estances diferents, mentre que, en realitat, es 
tracta d’un únic espai dividit en dos sectors estructu-
ralment diferents i separats per un graó orientat de 
nord a sud.

El 2 A se situa a llevant de l’àmbit 4 i té una llar-
gària de quasi 4 metres. Hi vam identificar tres petits 

forats de pal obrats a la roca i que es van localitzar al 
centre de l’estança, i també una gran rasa situada cap 
a llevant, paral·lela al graó que separava aquest espai 
del 2 B.

A l’angle sud-est es va localitzar un desguàs fet de 
fragments de tegulae que devia ser emprat, tal vegada, 
com una mena de petit pou cec on es recollia la brossa 
i les deixalles acumulades a l’estança. La porta d’accés 
s’obria a l’angle nord-oest. També es van posar al des-
cobert dues depressions circulars obertes a la roca, una 
prop de la porta i l’altra al costat i tallada per la rasa. 
Ens trobaríem davant de senyals anteriors a la cons-
trucció de l’edifici.

L’àmbit 2 B es trobava a una alçada superior en re-
lació amb el 2 A i estava pavimentat amb un sòl d’opus 
signinum. L’excavació va documentar amb claredat 
dues fases constructives que analitzarem tot descrivint, 
en cada moment, l’estança i les seves peculiaritats.

En un primer moment, la meitat nord de l’àmbit 
estava ocupada per un sòl de signinum poc elaborat, 
fet de fragments de rajol i de teula lligats amb fang. El 
seu límit de migdia estava format per tegulae que con-
formaven una canal que circulava de llevant a ponent. 
En arribar al graó, el conducte girava cap a migdia i, 
travessant el mur de l’estança, desguassava en un dipò-
sit circular, ja a la zona del pati, que havia estat obrat 
dins del subsòl. Al voltant del paviment es conservaven 
restes d’unes mitges canyes d’opus signinum, molt mal-
meses i degradades, prop del graó i de la canal, però 
intactes a tocar de les parets nord i est. Semblaria que, 
entre mur i mitja canya, se situaria una filada de rajoles 
disposades en vertical.

El sòl s’inclinava d’est a oest, i el més destacable 
era la presència, al centre, d’una base circular, lleugera-
ment elevada, i que correspondria a l’orbis, la zona on 
s’exercia la pressió d’una premsa. Des d’aquí no hi ha-
via cap regueró que menés el líquid cap a la canal. No 
calia, perquè el pendent feia sense problemes la matei-
xa funció. La meitat sud de la cambra estava ocupada 

Figura 135. Vista general de les principals estructures de l’es-
tabliment de Ses Alzines. En primer pla, la zona de premsat. 

Figura 136. Vista general de la sala de premsat de l’establiment 
de Ses Alzines.
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per un paviment de terra piconada situat a una cota 
inferior, amb un dolium clavat parcialment a terra. 

En aquest mateix sector van aparèixer senyals d’una 
petita rasa i d’un encaix quadrangular, obrats al subsòl 
i anteriors a la construcció de la canal que els oblitera-
va parcialment. El més interessant era, però, un gran 
carreu prismàtic que es va trobar al costat del mur de 
llevant, que mostrava, en la cara superior, dos encai-
xos quadrangulars i que no era altra cosa que el gran 
contrapès de la premsa. La seva posició i el fet que la 
part de dalt coincidís amb la cota del paviment obrat 
durant la segona fase, que descriurem tot seguit, per-
metien concloure que havia estat desplaçat del seu lloc 
i que, per tant, aquella premsa ja no funcionava.

El segon moment constructiu (fase 2) va signifi-
car una elevació del nivell de circulació de la meitat 
meridional de l’àmbit, que va ser pavimentat amb un 
sòl de signinum encara més barroer. Aquests canvis 
van comportar el colgament del dolium i del tram més 
septentrional de la canalització. També es va colgar, al 
pati, el dipòsit situat a migdia, on es recollia el most. 
Com veiem, l’establiment havia deixat de ser dedicat a 
l’obtenció de most.

àmbit 3: Sembla que tota la zona de migdia estava 
ocupada per un gran espai obert. Tanmateix, almenys 
la zona de llevant era porticada, tal com provaria la 
descoberta, durant l’excavació, del senyal deixat per les 
bigues del sostre caigudes i carbonitzades. Altrament, 
durant la campanya de 1997 es va localitzar, a la zona 
de ponent del pati, un carreu prismàtic que hem inter-
pretat com a basament d’un dels pilars de sosteniment 
de la porxada.

A llevant hi havia el dipòsit circular excavat direc-
tament a la roca i en el qual desembocava la canal des-
coberta a l’àmbit 2 B.

Al costat de ponent es van localitzar tot un conjunt 
de petites rases paral·leles retallades a la roca, dues de 
les quals van ser explorades, mentre que la tercera no-
més va ser identificada perquè es trobava en el límit 
meridional del sondeig.

àmbit 6: Ocupava la banda de ponent del pati, 
tancant-lo per aquell costat, amb una superfície míni-
ma de 14 m2 (3,5 m d’est a oest per uns 4 m de nord 
a sud, amb el benentès que no va assolir-se el límit 
meridional). Es va trobar la continuació de les rases 
identificades a l’àmbit 3. Es va comprovar que no pas-
saven per sota de la paret de llevant de la cambra i que, 
per tant, eren posteriors a la seva construcció.

8.2.3. Seqüència estratigràfica

És d’una gran simplicitat. Sota del nivell superficial 
de terra vegetal apareixien els enderrocs del sostre, amb 
presència clara d’empremtes de l’embigat del trespol, 
especialment evident en l’àmbit 2 A i en la porxada 
del costat de migdia. Per sota, o bé es trobava la roca o 

bé nivells prims de terra piconada que formaven el sòl 
de les diverses estances, on el subsòl rocós presentava 
desnivells marcats.

Aquesta senzillesa no ajuda gens ni mica a l’hora 
d’intentar establir l’evolució històrica del lloc. Podem 
fixar amb precisió el moment d’abandonament, però 
és més complicat datar-ne els inicis.

8.2.4. evolució del jaciment (fig. 137)

Durant l’excavació es van anar trobant una mica 
arreu un seguit d’empremtes i rases obrades directa-
ment sobre la roca. Algunes es posaven en relació di-
recta amb l’edifici, mentre que en altres no quedava 
tan clar.

Dins de les estances 1 i 2 A es van trobar quatre 
empremtes circulars de mides semblants i pràctica-
ment alineades. Dues van ser malmeses en bastir-se el 
mur de llevant de l’àmbit 1 i una gran rasa que travessa 
de nord a sud l’àmbit 2 A. No es relacionaven, doncs, 
amb l’establiment que les colgava parcialment. Per for-
ma i disposició, podrien correspondre a forats de dolia. 
Mancats, però, d’indicis més ferms que puguin defen-
sar una activitat agrícola anterior a l’edifici estudiat, no 
deixa de ser una hipòtesi interessant.

Tan complicades d’explicar com aquestes són unes 
altres rases aparegudes a l’àrea del pati i en alguns dels 
àmbits, especialment del costat occidental del jaci-

Figura 137. Evolució estructural del jaciment de Ses Alzines.
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ment, que són, estratigràficament, posteriors a l’aban-
donament de l’edifici, amb material, al seu interior, 
escàs, d’època medieval i moderna. La seva disposició,  
equidistants i paral·leles les unes a les altres, fa suposar 
una funció relacionada amb el conreu, versemblant-
ment rengleres de ceps. Sabem que a Tossa i en altres 
llocs, quan la capa de terra era massa prima, s’obraven 
rases per marcar les mitjanes entre les filades de ceps, 
les quals, entre altres virtuts, facilitaven la circulació i 
l’aprofitament de l’aigua.

L’estructura de l’establiment és molt simple, tant 
per la planta com per la tècnica constructiva. El conjunt 
s’hauria articulat a partir d’un pati que ocuparia el sector 
de migdia, amb estances als costats de tramuntana i po-
nent. Es tractaria, en realitat, no d’un edifici únic i d’un  
pati, sinó de dues construccions independents, molt 
senzilles, separades per un petit espai a cel obert, cada 
un dels quals tenia una funció molt clara dins del con-
junt. El mur perimetral, al nord, dels àmbits 1 i 2, tot 
i respondre a una tècnica constructiva semblant, amb 
un parament de pedruscall lligat amb fang en tota la 
seva alçada fins als cairats, no presenta una mateixa 
alineació, de manera que el de l’àmbit 1 –i de totes les 
estances d’aquell costat– el trobem lleument esbiaixat 
en relació amb el de l’àmbit 2. Altrament, l’espai 4, 
interpretat inicialment com un passadís, era en realitat 
un corredor a cel obert que comunicava amb les estan-
ces de llevant (àmbit 2) i no tenia cap relació amb les 
de ponent (àmbit 1). Les estances situades a ponent 
i nord-oest del pati –àmbits 1, 5 i 6– conformarien 
part de l’habitatge dels treballadors durant l’època de 
verema. L’accés es devia fer pel costat meridional de la  
cambra 1, amb una porta evident i refermada per l’exis-
tència d’un graó per la part de fora. En cap d’aquestes 
estances no es va localitzar res que en definís un ús gai-
re determinat. Precisament, era aquella simplicitat una 
bona prova de la funció que li hem suposat. En canvi, 
la utilitat dels espais que es localitzaven a llevant de 
l’àmbit 4 sembla molt clara: la sala de trepig i premsat-
ge, l’espai de transformació del raïm en most. L’espai 
2 B, amb un sòl de signinum, amb un basament cir-
cular a l’espai central –l’orbis– definia la posició de la 
premsa i, juntament amb el gran contrapès, trobat una 
mica més enllà, en definia l’existència i les peculiaritats 
tècniques. A grans trets, els acabats del lloc són poc 
acurats, sense un aljub per trepitjar-hi el raïm ni unes 
canalitzacions que conduïssin el líquid fins al punt de 
recollida, i amb un paviment hidràulic de molt baixa 
qualitat. Una inclinació general del sòl de la cambra 
facilitava que el most s’escolés cap a migdia, on –allí 
sí– hi havia una conducció feta amb tegulae que el me-
nava cap a l’exterior, cap al dipòsit retallat al subsòl 
rocós, fora de l’àmbit de treball.

No s’han conservat restes dels encaixos i fixacions 
dels arbores, verticals de la premsa a terra, com passa 
en ginys més sofisticats o, sense anar més lluny, a Mas 

Carbotí (supra). En aquest cas, cal suposar l’existèn-
cia d’una fornícula oberta dins del mur oriental, on 
s’encaixaria la biga horitzontal, que en modificaria la 
disposició, durant el procés de premsatge, a través de 
tascons mòbils de fusta. La pressió s’exerciria des d’un 
torn, també de fusta, fixat al contrapès i situat a l’àm-
bit 2 A, més baix. Des d’aquí es faria la pressió tot 
modificant l’alçada del cap de la biga horitzontal. Cal-
dria, a través d’una politja o d’un llaç col·locat sobre 
una biga mestra de sosteniment del trespol, fer passar 
una corda que només serviria per aguantar la barra ho-
ritzontal de la premsa mentre aquesta no funcionava. 
Ens trobem davant d’un model antic de premsa, molt 
semblant al descrit per Cató a De agri cultura, senzill i 
efectiu, especialment indicat en viticultura i ben docu-
mentat fins a l’època d’August i, de fet, molt més enllà. 
J. P. Brun la classifica dins del tipus A3 (1986, 96-99; 
Calloi 1984, 31-70; Tchernia i Brun 1999, 48-107).

L’estança 2 A era destinada a lloc de circulació i 
era des d’on s’executava, sobre el torn, la pressió de 
la premsa. Recordem que un graó servia per salvar el 
desnivell clar entre aquest àmbit i el 2 B. 

El sud de l’àmbit 2 B, amb sòl de terra piconada i 
un dolium parcialment enterrat, era el lloc on es desava 
tot allò que calia per al premsatge; el gran recipient ce-
ràmic es feia servir per abocar-hi les deixalles del trepig 
i del premsatge. 

El dipòsit exterior, excavat a la roca, la finalitat del 
qual era recollir el most, era en una porxada. Aquestes 
circumstàncies –lloc a cel obert però protegit de les 
inclemències del temps– agilitava considerablement 
els treballs, ja que el most acabat d’obtenir es podia 
desar en dolia o en altres receptacles, tot esperant el 
seu trasllat, per mar, cap a la gran vil·la, on tindria 
lloc la resta del procés de fermentació per obtenir vi i 
després, també per via marítima, comercialitzar-lo. És 
segur que en acabar la verema allí no hi quedava ni un 
petricó de líquid.

Si acceptem, tal com sembla raonable, l’existència 
de dos edificis separats, residència i àrea de treball, cal-
drà aclarir com s’articulava la porxada del costat me-
ridional, que es troba ben documentat a partir de les 
restes d’embigat localitzades al sector de llevant, sobre 
el dipòsit on es recollia el most, i pel basament de pilar 
localitzat davant de la porta de l’àmbit 1. Hi ha dues 
solucions viables: una porxada general que relligaria 
un edifici i l’altre o bé suposar l’existència d’un porxo 
sobre el dipòsit i que aquell, que caldria posar en rela-
ció amb el basament de pedra recuperat, s’orientés de 
nord a sud davant l’àmbit 6.

L’establiment només va ser objecte d’una reforma 
estructural d’una certa volada que es va realitzar quan 
aquells edificis van deixar de fer-se servir per al que 
havien estat creats: l’obtenció de vi. La reforma va 
consistir a obliterar la rasa on se situava el contrapès 
de la premsa, a reformar la meitat sud de l’àmbit 2 
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B, colgant el dolium, elevant-ne el nivell de circulació 
i bastint un paviment de signinum a la mateixa alça-
da d’aquell que ja existia al costat nord. Aquest nou 
sòl, molt barroer, era obrat amb grans fragments de 
terrissa lligats amb morter de calç sobre un rudus de 
pedres petites. La rapidesa i la poca qualitat de l’obra 
es van posar de seguida de manifest quan, sobre el do-
lium enterrat, el terreny va cedir i es va produir un 
enfonsament. Aquell nou paviment va suposar també 
el colgament de la canalització i la incorporació del 
contrapès en el rebliment del desnivell. 

Aquella reforma podria semblar un intent de res-
pondre a la crisi del conreu del vi. La presència sobre 
el sòl d’un conjunt significatiu de pondera fa pensar 
en altres activitats potser lligades a la pastura (infra). 
Fos com fos, l’intent va fracassar i l’establiment es va 
abandonar del tot molt poc temps després.

Pel que fa a la seva cronologia, tots els indicis apun-
ten a un origen en època augustal a l’entorn del canvi 
d’era. L’abandonament del lloc s’ha de situar amb fer-
mesa a l’entorn del pas del segle i al ii. Molt poc temps 
abans, potser només una dècada, l’edifici va canviar 
d’orientació contundentment amb unes quantes mo-
dificacions que van determinar l’abandonament del 
conreu de la vinya i una dedicació preferent a la rama-
deria d’ovins i a l’obtenció de llana. El material ha estat 
estudiat amb tot detall i publicat. Allí enviem el lector 
interessat (Burch et al  2005, 51-73).

8.3. Santa Maria de Llorell

Es localitza cap al sud-oest del nucli de la vila de 
Tossa, a prop de la costa, de la cala de Llorell dins de la 
urbanització de Santa Maria de Llorell (fig. 117). Tot 
i estar inventariada, va ser afectada per la construcció 
d’un habitatge unifamiliar que va fer necessària una 
excavació arqueològica de salvament que ha propor-
cionat menys dades de les que voldríem (Carretero 
2006, 245-248).

La situació del lloc és semblant a Mas Font: en el 
pendent de la muntanya coberta d’alzines i pins, en 
una zona orogràficament molt complicada, a una certa 
alçada sobre el nivell del mar, que, tanmateix, queda 
relativament a la vora i que, indubtablement, va ser 
durant segles el millor camí per arribar-hi.

La part coneguda dibuixa parcialment dues cam-
bres juxtaposades orientades d’est a oest, repetint, de 
fet, l’esquema de Mas Font (supra) i perfectament re-
gular (fig. 138). La cambra més meridional definia, per 
aquell costat, el límit de l’edifici. Va ser obrat l’establi-
ment amb un sòcol de pedres granítiques mitjanes i 
grans lligades amb terra i amb pedruscall menor, con-
figurant uns murs d’uns 0,50 m d’amplada. L’estança 
núm. 1, la meridional, tenia una amplada d’uns 5,5 m, 
i la llargària màxima conservada és d’uns 6,50 m. Con-

servava una porta ben centrada i definida que obria 
cap a ponent, cap a l’exterior, i feia 1 m de llum. L’al-
tra sala, la núm. 2, només conserva molt parcialment 
l’angle sud-occidental.

Hi havia restes d’un sòl de morter hidràulic. 
A l’hora de construir-lo es definiren, primerament, 

els murs perimetrals oest i migdia i després els interiors 
que s’hi adossen. 

En construir-se aquest edifici es van tallar dos ori-
ficis d’uns 0,80 m de diàmetre, l’un al costat de l’altre, 
que van ser interpretats com a llocs ocupats per dolia 
que s’associaven a dos forats de pal. No creiem possible 
aquesta interpretació, ja que es troben massa junts. El 
que sí que queda clar és que la construcció del senzill 
edifici regular de Santa Maria de Llorell va significar la 
destrucció d’unes estructures encara molt més simples 
que potser ja estaven abandonades. L’excavació no va 
localitzar material, només fragments de tegula i imbrex; 
per tant, no tenim una datació arqueològica del lloc. 

8.4. Mas Carbotí

Aquest jaciment pràcticament excavat del tot es 
troba a l’altura del km 5,300 de la carretera de Tossa 
a Lloret, en una zona de topografia difícil, amb forts 
pendents però relativament pròxima al mar. Era un 
lloc amagat, marginal i d’accés complicat que només 
la urbanització del territori ha permès localitzar i ex-
cavar. Antigament només era mínimament abastable 
per mar.

Era conegut de feia temps i havia estat objecte d’al-
guna actuació no reglada que va permetre recuperar 
material arqueològic que, almenys en part, va anar a 
parar al Museu Municipal de Tossa, i va posar al desco-
bert restes estructurals que semblaven dibuixar algunes 
estances.

L’any 1984 va ser objecte d’una primera campanya 
científica d’excavacions, els resultats de la qual van ser 

Figura 138. Planta de les restes de l’establiment de Santa Maria 
de Llorell (Carretero 2006).
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publicats ben aviat (López, Zucchitello i Fierro 1985, 
38-43; López, Batista i Zucchitello 1987, 319-325). 
L’objectiu de la intervenció pretenia posar ordre en 
la intervenció clandestina, definir les peculiaritats i la 
tipologia del lloc i establir-ne la cronologia. A partir 
d’allò que s’havia recollit i conservat i de les peculi-
aritats del jaciment, els autors partien de la idea de 
trobar-se davant d’un establiment rural no gaire gran, 
amb una història més aviat curta que aniria de la darre-
ria del segle i aC als anys setanta-vuitanta del segle i.

La campanya va posar al descobert les restes de, 
com a mínim, cinc estances d’un edifici que semblava 
oferir una planta rectangular, amb murs de pedruscall 
lligat amb fang i, en general, molt senzill. Al costat de 
llevant, es va localitzar una cambra amb un sòl de ra-
jols, prou ben conservada, amb una gran tegula a l’ex-
trem oriental i uns forats de pal a l’extrem contrari que 
van permetre interpretar aquell àmbit com una sala de 
premsatge. Correspondria, doncs, a la pars fructuaria.

Més enllà d’un passadís que corria de nord a sud, 
es van explorar parcialment tres estances: les dues més 
petites ocupaven el costat de llevant, amb sòls de terra 
piconada; la tercera, més gran, que no va poder ser 
excavada del tot, conservava un paviment d’opus signi-
num molt barroer. Aquest sector va ser identificat com 
la pars rustica de l’edifici, la residència dels camperols.

Les conclusions provisionals confirmaven plena-
ment les hipòtesis apuntades abans de començar la 
intervenció: ens trobaríem davant d’una vil·la romana, 
de dimensions reduïdes, amb una cronologia que aniria 
des d’època augustal fins a inicis d’època flàvia o poc 
més enllà. La presència significativa de material més 
antic feia plantejar la possibilitat d’un origen anterior 
que, potser, noves intervencions podrien confirmar. Es 
posava de manifest la tècnica, poc acurada, de cons-

trucció de murs i paviments, que, tanmateix, no calia 
que fos presa en consideració, ja que es tractava d’un 
edifici senzill i funcional, amb múltiples paral·lels.

L’excavació es va reprendre el 1999, dins d’un pro-
grama de més abast que investigava l’explotació del 
camp, al territori de la vall de Tossa, en època romana, 
a partir de la prospecció intensiva del lloc i de l’excava-
ció d’aquells jaciments paradigmàtics que fessin possi-
ble oferir una acurada evolució històrica del territori. 
Durant tres campanyes consecutives (1999-2001) s’ha 
explorat aquest jaciment amb la voluntat de posar tot 
l’edifici al descobert. Les dimensions considerables del 
conjunt, més gran del que suposàvem, i altres dificul-
tats inesperades van impedir d’acabar del tot allò que 
ens proposàvem. La campanya prevista per al 2002 i 
que havia de cloure el programa no es va poder realit-
zar. Tanmateix, com veurem més endavant, no sembla 
probable que hi pugui haver grans sorpreses. Podem 
estar raonablement convençuts que quan finalitzem 
l’excavació del tot no hi haurà canvis substancials ni en 
les conclusions històriques ni en la descripció i com-
prensió de l’edifici. 

8.4.1. tècnica constructiva. Murs i paviments

La planta de Mas Carbotí se’ns presenta com un se-
guit d’estances i àmbits que configuren un establiment 
agrari on era prioritari aconseguir un ordre funcional 
determinat (fig. 139). En aquest cas, es tracta d’un edi-
fici dedicat a facilitar la verema d’un territori marginal 
i orogràficament complex. Les dades aconseguides ens 
posen de manifest que ocupava una superfície força 
més gran que Ses Alzines (supra) i, en general, que al-
tres establiments similars que coneixem només a través 
de la prospecció. Cal, però, tot i ser ben certa aques-

Figura 139. Planta general de 
l’establiment de Mas Carbotí 
amb la numeració dels diversos 
espais.
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ta afirmació, no treure-la de context: Mas Carbotí és, 
també, un establiment complementari, de reforç i, per 
tant, no gaire gran.

Tot allò que hem pogut explorar ens mostra una 
mateixa manera d’obrar, una mateixa tècnica construc-
tiva de tradició local i molt antiga, a base de murs de 
poc gruix però suficients si no havien de sostenir un pis 
superior, fets de pedra del país, granit preferentment, 
poc polides i de mides mitjanes, poc o gens escairades 
i lligades amb fang, que conformava fonamentació i 
sòcols. Pel damunt, la paret era de tàpia, embigat de 
fusta i sostre de tegulae i imbrices. Només en els murs 
perimetrals, aquelles grans parets obrades contra la fal-
da de la muntanya, es van fer servir blocs de pedra més 
grans i més regulars. Cal suposar, a partir dels indicis 
aplegats, que un recobriment exterior de calç, potser 
(parcialment) pintat, n’uniformitzava l’aspecte i pro-
tegia de la intempèrie la tàpia i el fang. S’han conser-
vat tres tipus de sòls: un d’opus signinum de molt poca 
qualitat (àmbit 2) i que hem recuperat molt malmès i 
afectat per la incúria del temps; un altre, extraordina-
ri, de toves, rajols ceràmics, que pavimentava la cuina 
(àmbit 4), un tipus de sòl estrany però que també ha 
estat localitzat a Cassà de la Selva, al jaciment del camp 
de la Vinya Perduda, en un context, dels segles ii-i aC, 
pròxim al nostre (Llinàs, Merino i Vargas 2002, 255-
257); i, majoritàriament, sòls de terra piconada, fun-
cionals i senzills de fer i de mantenir. Això ens permet 
constatar que, llevat de dues cambres especialitzades, 
la cuina i la sala de premsatge, a cap altra no va sem-
blar convenient esmerçar-hi diners i temps. No calia. 
La funció molt precisa d’aquesta construcció ho feia 
innecessari.

8.4.2. Descripció de l’edifici

Podem dividir-lo en dotze àmbits que descriurem, 
breument, a continuació:

àmbit 1: Cambra situada a llevant de la sala de 
premsatge. Va ser excavada i documentada el 1984 
i es va considerar un espai d’ús domèstic atesa la 
descoberta d’una llar, situada al mig de la cambra,  
que va continuar funcionant, partida en dos, quan un 
mur va subdividir l’estança. Durant l’excavació recent, 
es va netejar el lloc en profunditat i es van descobrir 
petits forats obrats sobre la roca que cal considerar an-
teriors a la construcció de l’estança. És un espai rectan-
gular de 20 m2 (5 m per 4 m), mig compartimentat en 
dos, que es localitza entre els àmbits 2 (oest), 6 (mig-
dia), 7 (llevant) i 9 (tramuntana). No en sabem l’ús. 

àmbit 2: Sala de premsatge (fig. 140). Sòl d’opus 
signinum de mala qualitat i molt malmès. Va ser exca-
vat parcialment el 1984 i queda definit per l’àmbit 1 
(est), el 5 (migdia) i el 9 (nord). Ocupa una superfície 
de 26,5 m2 (5 m per 5,30 m). El lloc havia estat in-
terpretat, erròniament, com un espai domèstic. Com 

que és conegut del tot, no hi ha dubtes per atribuir-li 
una funció molt determinada. Convé assenyalar que 
per sota de l’enderroc, potent, del mur de llevant, pe-
rimetral, es va poder observar que les parets est i nord 
d’aquesta estança també havien estat parcialment re-
cobertes d’opus signinum, una solució que només ob-
servem quan l’activitat que es realitzava en una cambra 
determinada podia escampar-se i tacar els entorns. És 
el cas de la factoria de salaons de la ciutadella de Ro-
ses (Nolla i Nieto 1982, 193), i s’explica perfectament 
bé, en aquest àmbit on el raïm era trepitjat i, després, 
ben premsat, operacions que feien raonable l’eficaç 
protecció del recobriment hidràulic. L’aplicació va ser 
realitzada amb cura: es van col·locar petits bocins de 
terrissa, fragments d’àmfora, contra el mur, on es va 
fixar el signinum. Tal com pertoca, en l’aresta d’unió 
de la paret i del sòl es va obrar una mitja canya a tot 
l’entorn que evitava zones de contacte i de fractura. 
Altrament, servia per reconduir el most cap al lloc de 
recollida. No hi havia cap mena de regueró i només 
una inclinació molt suau però suficient vers migdia i 
cap a un punt determinat del mur (1002), on hi ha-
via un orifici rectangular de 0,20 m d’altura que era 
per on el líquid anava a parar a l’àmbit 5, a un nivell 
inferior, on s’emmagatzemava. Cal assenyalar, també, 
l’existència de dos forats obrats en el sòl de signinum, 
paral·lels, de 0,44 m per 0,38 m i 0,51 m per 0,48 
m, respectivament, separats per 0,60 m, a uns 0,20 m 
del mur perimetral est, que corresponen als foramina, 
els encaixos dels arbores, les dues bigues verticals de 
fusta que sostenien el prelum, la gran barra horitzontal 
que exercia la pressió necessària. Es tracta d’un giny 
senzill, característic d’aquesta època, amb una tradició 
prou llarga i que hauria descrit Cató, al tombant del 
200 aC, a De agri cultura, del tipus C3, segons la divi-
sió tipològica proposada per J. P. Brun (1986, 84-132; 
Calloi 1984, 31-70; Tchernia i Brun 1999, 48-107). 

Cal recordar que tota aquesta estança es troba a un 
nivell superior en relació amb els àmbits de l’entorn. 

Figura 140. Sala de premsat de l’establiment de Mas Carbotí i 
receptacle de recollida del most.
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Una petita escala salvava el desnivell imprescindible 
per poder fer funcionar la premsa i recollir el most 
amb comoditat. 

àmbit 3: Espai excavat parcialment el 1984. Ofe-
reix una forma rectangular i queda definit pels àmbits 
4 (nord), 11 (sud) i 7 (oest). Ocupa 45 m2 (9 m per 5 
m), amb un desnivell considerable. No es van identifi-
car sòls per poder-ne fixar la cota. No queda gens clar 
que una obertura que sembla haver-hi entre aquesta 
cambra i l’àmbit 4 sigui real i no un esvoranc.

àmbit 4: Espai domèstic, quadrangular, amb pavi-
ment de toves (fig. 141). Excavat i documentat el 1984. 
Limita, a l’oest, amb l’àmbit 7, al sud amb el 3 i a l’est 
amb el 10. Ocupa 10 m2 (2,5 m per 4 m) parcialment 
retallats a la roca; està clos per un mur pel costat sud-est, 
molt malmès, amb una obertura cap a llevant, amb una 
tegula bipedalis posada a una cota més baixa (0,25 m) 
i amb uns forats de pal obrats a la roca. Aquella tegula 
correspondria a les restes d’una cuina. Aquesta mena de 
fogons obrats amb tegulae formen una mena de caixa 
de combustió on es coïen els aliments. Sovintegen els 
paral·lels (Casas et al. 1995, 61-62). Les estances amb 
paviment de toves són poc freqüents i poc apropiades 
per a zones de treball. En canvi, com que són altament 
refractàries, eren perfectament adequades per fer de sòl 
de la cuina. Recordem el paral·lel, ja esmentat (supra), 
del camp de la Vinya Perduda, a Cassà de la Selva (Lli-
nàs, Merino i Vargas 2002, 255-257).

àmbit 5: Zona de recollida del most al costat de 
l’àmbit 2 (fig. 140). Es tracta d’un espai rectangular 
de 24,75 m2 (4,5 m per 5,5 m) que donava, pel sud, 
al pati (àmbit 8) i per llevant a l’àmbit 6. S’observa un 
gran retall a la roca, annex al mur de compartimen-
tació amb la cambra 2, que faria algun paper a l’hora 
de recollir el most. En aquesta paret, ja s’ha dit, una 
obertura de forma quadrangular emmarcada per unes 
mitges canyes comunicava aquesta estança amb un re-
ceptacle situat a la cambra núm. 5, on es recollia el 
líquid obtingut trepitjant el raïm i premsant-lo. També 
es conservava ben visible la llinda de la porta que po-
sava en contacte els dos espais. Recordem que la cota 
de circulació de l’àmbit 5 es trobava aproximadament 
un metre per sota de la de la cambra núm. 6. Com que 
no s’ha trobat cap vestigi estructural, hem de deduir 
l’existència d’una escaleta de fusta de posar i treure per 
facilitar els treballs i la circulació quan aquelles cam-
bres estaven en ús.

Es van documentar també altres retalls rodons sobre 
la roca a més d’aquell, més gros, utilitzat com a dipò-
sit. Els interpretem com a punts d’ancoratge de dolia 
on es conservava provisionalment el most (fig. 142). 
Se n’observen quatre de molt clars i dos de camuflats 
pel mur obrat en la segona fase d’història d’aquest es-
tabliment (infra). 

àmbit 6: Espai quadrangular, de 20 m2 (5 m per 
4 m), al migdia de l’espai núm. 1 i a tramuntana del 

8. Excavat el 1984, és un lloc de funció incerta. Do-
nava accés a la cambra 5 i ofereix, actualment, una 
falsa aparença d’obertura. Opinem que, en origen, els 
murs nord i sud de l’àmbit es devien adossar a la paret 
1002. 

àmbit 7: Passadís rectangular d’uns 2 m d’amplada 
que separa l’àmbit 1 dels 3 i 4. Completament excavat 
el 1984.

àmbit 8: Pati. Ocupa tot el sector de migdia del 
jaciment, d’uns 360 m2 (18 m de llarg per 20 m d’am-
ple), que va ser dividit, metodològicament, en dos sec-
tors: el 8 a l’oest i l’11 a l’est. En aquest primer (8), es 
van posar de manifest restes d’un sòl de signinum, molt 
arrasat, i diversos forats de pal que no semblaven di-
buixar cap estructura determinada. S’hi va documen-
tar també un gran retall a la roca.

El mur de delimitació de l’àmbit 8 és la paret peri-
metral de l’edifici, d’una llargària de 33 m, que hauria 
hagut de sostenir la pressió de la terra del turó que s’en-
fila cap a ponent. Va ser fonamentat directament sobre 
el subsòl rocós, retallat convenientment, per encabir-

Figura 141. Estança de Mas Carbotí pavimentada amb toves i 
amb un fogó en un extrem que formava part de les estances que 
ocupaven els treballadors durant els treballs estacionals que es 
realitzaven a l’establiment.

Figura 142. Restes del petit magatzem de dolia on es guardava 
el most acabat de premsar.
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lo. A l’angle sud-oest, es van documentar uns 3 m de 
la paret est-oest que tancaria el pati i l’establiment. El 
nivell de circulació de l’àmbit el va definir el descobri-
ment de dues mitges àmfores de vi clavades dempeus 
dins d’uns forats i ben falcades amb pedretes.

La grandària d’aquest espai a cel obert i les pistes 
obtingudes durant l’excavació han fet pensar en la pos-
sibilitat d’un o uns marges per salvar el fort pendent de 
la muntanya on es va construir. 

àmbit 9: Porxo que ocupa la façana de ponent de 
l’edifici. És un espai rectangular de 12,30 m2 (3 m 
per 9,30 m), clos, al nord, per un sòcol de mur, molt 
afectat, de poca entitat. Ho interpretem com la solera 
d’unes posts de fusta, tal com confirma un basament 
circular incrustat dins del sòcol. Posava en contacte 
tota la façana septentrional de l’edifici i esdevenia una 
zona complementària oberta cap a la fresca, cap a tra-
muntana.

àmbit 10: Espai annex a l’àmbit 4, d’uns 2 m d’am-
plada per uns 5 de llargada, molt afectat per les arrels 
i l’arbrat. S’hi van trobar grans quantitats de cendres, 
pròximes a la tegula de l’àmbit 4. Pensem que podria 
tractar-se d’un espai d’emmagatzematge de llenya i/o 
d’aliments, per la seva situació, al costat de l’àmbit 4.

àmbit 11: Sector oriental del pati (àmbits 8 i 11), 
de 480 m2 (24 m per 20 m). Aquí hem pogut resse-
guir el mur perimetral fins a una distància de 25 m 
sense que aconseguíssim trobar la paret de tancament 
de migdia. És sòlid, fort i potent, amb banqueta de 
fonamentació, de pedres mitjanes i grans, lligades amb 
fang.

En aquest sector no hi hem documentat nivells de 
circulació. En canvi, es va descobrir un mur perpendi-
cular que definiria una compartimentació menor del 
pati que fonamentava directament sobre la roca. No 
s’ha pogut explorar íntegrament i no en sabem les di-
mensions ni la planta que devia dibuixar. 

àmbit 12: Espai al costat del porxo, a l’extrem 
nord-oest. Aquí observem, per sota del sòcol de fona-
mentació de la porxada, uns forats de pal obrats a la 
roca que indiquen que, en un primer moment, aquest 
porxo se sostenia amb unes pilastres de fusta clavades 
directament al subsòl, model substituït per un suport 
més sòlid i resistent, amb un basament de pedra corre-
gut que incorporava les pilastres de fusta a l’interior.

8.4.3. fases

L’edifici, com anirem veient, hauria tingut una 
existència curta, de menys d’un segle, i, tanmateix, s’hi 
observen reformes i canvis que van modificar algunes 
estances.

En l’àmbit 5 s’hi han pogut documentar dos mo-
ments, un de més antic, a base de tot un seguit de 
retalls rodons, alineats, que perforen la roca, que per 
mides, lloc i formes interpretem com a encaixos de 

dolia. Aquest espai 5 hauria estat, en origen, una sala 
d’emmagatzematge del most.

En la fase més moderna són pocs els indicis que 
ens en puguin explicar l’ús. Altres retalls arrodonits, 
sense ordenació aparent, obrats uns 0,50 m en relació 
amb els anteriors, podrien fer pensar, tanmateix, en 
una funció idèntica o molt semblant.

Aquest moment final de l’establiment va significar 
la construcció de noves parets a una cota més elevada, 
per damunt de les estructures anteriors. Va comportar 
el colgament de tot l’àmbit 5 i de la porta que comuni-
cava amb l’espai 2, feta amb terra i pedres, i es va crear 
un nou nivell de circulació a la mateixa altura que el 
de l’àmbit 2; es van bastir murs nous, un dels quals es 
va col·locar directament sobre el sòl de signinum de 
l’antiga cambra de premsatge.

Sembla que aquesta fase d’ocupació es va centrar en 
les cambres del sector occidental; les noves parets eren 
paral·leles a les antigues, a una cota més enlairada, i 
l’espai s’havia reduït. No sabem gaire bé el perquè de 
tot plegat, però queda clar que la premsa ja no era ne-
cessària, ni res d’allò relacionat amb l’obtenció de vi.

8.4.4. funcionament de l’edifici (fig. 143)

Podem definir tres tipus d’espai: el de manufactura 
del raïm (àmbits 1, 2 i 5), la zona d’habitatge (àm-
bits 4 i 10) i la zona d’arribada i d’emmagatzematge i 
tractament del most (gran pati meridional, àmbits 3, 
6 i 12).

Estructuralment, l’edifici sembla format per més 
d’una construcció, com indicarien els límits septentri-
onals dels àmbits 2 i 4, que no dibuixen una façana 
recta sinó esglaonada. L’àmbit 7, en efecte, no s’hauria 
d’interpretar com un passadís sinó com un espai a cel 
obert, entre dues edificacions. La situada a llevant cor-
respondria a la zona d’habitació ocasional, amb cuina, 
rebost i dormitori, i la del costat occidental seria l’espai 
fructuari, el lloc de transformació del raïm en most i 
vi. Tot el sector de migdia estaria ocupat per un gran 
pati de treball, lloc de sortida dels veremadors i d’arri-
bada del raïm, on es descarregaria per conduir-lo a la 
sala de premsatge. Des d’aquí també, en acabar aquests 
treballs, es traginaria el most cap al mar per portar-lo 
cap als Ametllers, on reposaria i s’emmagatzemaria en 
àmfores per poder ser distribuït convenientment per 
via marítima.

La segona fase va convertir en lloc d’ús domèstic 
l’antiga zona de transformació. Va durar molt poc 
temps i no és fàcil explicar-ne la utilitat.

8.4.5. cronologia

Durant l’excavació es van recuperar conjunts nota-
bles de material baixrepublicà que no hem pogut posar 
en relació amb cap estructura. Tot fa pensar en l’exis-
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tència, des de principis del segle i aC, d’un establiment 
molt simple, potser estacional, que no ha deixat se-
nyals en el registre arqueològic.

La fase primera de Mas Carbotí s’ha de datar, amb 
fermesa, a l’entorn del canvi d’era, i l’abandonament 
definitiu del lloc va ocórrer poc abans del 50 de l’era 
durant el principat de Claudi I. Poc temps abans, uns 
cinc o deu anys, caldria datar les reformes que van 
afectar el conjunt en abandonar-se el conreu de la vi-
nya i orientar-se cap a la pastura d’ovins preferentment 
i a l’obtenció de peces de llana. El material arqueològic 
aplegat ha estat estudiat en detall i publicat. Allí envi-
em el lector interessat (Burch et al  2005, 19-39).

8.5. Consideracions de tipus global

Deixant de banda la intensitat dels treballs realit-
zats i el grau de coneixement de què disposem de cada 
un d’aquests jaciments, hi ha uns quants detalls que es 
van repetint contínuament i que uniformitzen el con-
junt. En primer lloc, la situació geogràfica, que, com 
hem anat veient, determina un model d’ocupació molt 
especial i, en un primer cop d’ull, atípica, lluny dels 
paràmetres del comportament romà més conegut. En 
efecte, sempre es tracta d’ocupació d’espais marginals, 

perifèrics, amb dificultats d’accessibilitat. La proximi-
tat del mar, a través d’alguna de les moltes caletes que 
configuren el paisatge costaner de la vall de Tossa, n’és, 
també, una constant.

Segonament, la localització topogràfica, ocupant 
espais complicats, aparentment poc indicats per esta-
blir-hi estructures d’una certa complexitat. Necessitat 
de murs de contenció, disposició en terrassa o retallant 
el pendent. 

Com a tercer punt, la regularitat dels establiments, 
siguin senzills o més complexos. Dissenys simples però 
efectius i de plantes regulars o molt ben vertebrades. 
Paper important dels patis i dels porticats. Dimensions 
reduïdes o molt reduïdes. Uniformitat i gran simplici-
tat de la tècnica constructiva. 

Tots els jaciments esmentats ofereixen un mateix 
panorama: fonament, directament a roca, i sòcol de 
pedra granítica del lloc, sense polir, a base de blocs 
petits i mitjans units amb fang. Pel damunt la paret 
continuava obrada amb tàpia. En cap cas, un pis pel 
damunt de la planta baixa. Embigat de fusta i sostre a 
la romana de tegulae i imbrices. No hem detectat co-
briment exterior, però és més que possible que n’hi 
hagués hagut. Sòls majoritàriament de terra piconada 
i existència d’estances d’ús específic amb paviment hi-
dràulic. Inexistència de luxe. Lligam més o menys clar 

Figura 143. Restitució de la premsa de Mas Carbotí (dibuix: D. Vivó i A. Costa).
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amb el conreu de la vinya i l’obtenció de vi. Cronolo-
gies similars. Origen baixrepublicà de baixa intensitat 
no associat a estructures; consolidació en època augus-
tal i continuïtat dins del segle i. Abandonament defini-
tiu del lloc a vegades a través d’intents d’aprofitament 
de la infraestructura des d’una altra òptica productiva. 
Estacionalitat dels assentaments.

Ses Alzines i Mas Carbotí permeten observar, deta-
lladament i amb eficàcia, les característiques d’aquesta 
mena d’establiments, creats com a conseqüència de 
l’expansió del conreu de la vinya per àrees marginals i 
d’accés difícil que només s’explica per l’enorme rendi-
bilitat que va oferir la producció de vi. Posar en conreu 
espais perifèrics, difícils d’abastar i d’una certa dificul-
tat d’accés, va exigir la construcció de petits obradors 

des d’on era més còmode i més efectiu realitzar els tre-
balls necessaris al llarg de l’any i, sobretot, efectuar una 
verema ràpida i efectiva, per desplaçar, després, el most 
amb barca cap als Ametllers per disposar-lo a la cella 
vinaria i, acabat el procés, omplir les àmfores que per-
metien una comercialització efectiva, barata i còmoda. 

Quan aquesta activitat va deixar de ser un gran ne-
goci, es va anar abandonant esglaonadament l’explota-
ció dels conreus més perifèrics, més allunyats o de més 
difícil accés. Finalment, n’hi hauria hagut prou amb 
els camps de vinya més accessibles. Tota la transfor-
mació es realitzaria en la pars fructuaria de la vil·la dels 
Ametllers. Recordem que des dels orígens la producció 
de vi va ser l’activitat econòmica principal d’aquest es-
tabliment. 
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Un fet important que s’ha posat de manifest 
aquests darrers anys de manera contundent en el terri-
tori costaner septentrional del conventus tarraconensis 
en relació amb la producció excedentària de vi de cara 
a l’exportació ha estat el de poder constatar que el mo-
del típic d’explotació associava al centre productor (la 
vil·la) una terrisseria obrada a l’entorn immediat i al 
costat del mar que havia de facilitar la ràpida, còmoda 
i barata sortida del producte (vegeu, en darrera instàn-
cia, Burch, Casas i Nolla 2007, 31-46). Ens trobem 
davant d’un model ben fixat en el temps i sempre igual 
que va lligat al moment de màxima rendibilitat. En 
molts casos, les bòbiles van ser creades quan aquella 
activitat començava a ser un extraordinari negoci i van 
durar fins que van deixar de ser-ho o quan els resul-
tats econòmics van deixar de ser brillants. Tanmateix, 
l’origen i la fi de la terrisseria associada van molt lligats 
a la història específica de cada jaciment, que explica 
sovint les petites (o no tant) variacions d’un lloc a un 
altre.

De vegades la documentació és incompleta i només 
coneixem una part del conjunt (la bòbila o la vil·la), 
com pot ser el cas de Malgrat de Mar, Fenals (Llo-
ret de Mar) o Palamós, on coneixem, més bé o més 
malament, els forns, o als Ametllers (Tossa de Mar), 
on les dades sobre producció amfòrica local eren fins 
ara inexistents. En altres ocasions, és possible relacio-
nar centre productiu i centre terrissaire: Pla de Palol 
(Castell-Plaja d’Aro), Collet de Sant Antoni (Calon-
ge), Vilarenys (Vall-llobrega), Llafranc (Palafrugell) 
(Burch, Casas i Nolla 2007, 33-39, amb la bibliografia 
corresponent).

Els Ametllers, la gran vil·la de la vall de Tossa, havia 
de reproduir el mateix model, assenyat i que s’adequa-
va perfectament a una determinada realitat. Les dades, 
però, eren inexistents i no semblava gaire probable, ate-
sa la situació topogràfica de la vil·la, poder solucionar 
convenientment el problema. En efecte, el model que 
hem esmentat situa sempre la bòbila molt a prop de la 
pars fructuaria de l’establiment agrícola. En aquest cas, 
la situació urbana del jaciment feia improbable la seva 
localització.

Recentment, però, a partir de l’excavació, estudi i 
publicació del jaciment satèl·lit de Mas Carbotí, vam 
poder constatar la presència continuada i en quanti-
tats considerables d’una ceràmica comuna oxidada 
de molta personalitat que vam anomenar local i que 
vam estudiar independentment (Burch et al  2005, 
27-28).

En excavar en extensió els Ametllers, vam tenir cura 
de cercar aquell tipus de ceràmica i classificar-la a part. 
Això ha permès seguir-li el rastre i posar de manifest 

que no solament era una producció de ceràmica co-
muna, sinó, sobretot, d’àmfores. La presència puntual 
però clara de peces molt cremades, passades de forn i 
d’algun rebuig de cuita semblarien confirmar la pro-
posta. L’analitzem tot seguit acuradament i tindrem 
ocasió de comprovar la importància numèrica del seu 
registre.

Es tracta d’una producció de pasta ataronjada o 
marronosa, dura però que embruta els dits, amb pre-
sència de desgreixant de quars nombrós i molt visible. 
No hem apreciat, en cap cas, l’ús d’engalbes. Recorda 
les argiles de les produccions de Fenals (Lloret de Mar) 
i de la zona del Maresme. En aquest cas, no fa altra 
cosa que respondre a les peculiaritats geològiques de 
les argiles naturals de la vall de Tossa.

9.1. La ceràmica comuna

En primer lloc, presentarem la producció de ce-
ràmica comuna a partir de les dades estratigràfiques 
i afegint, a les formes identificades a l’excavació dels 
Ametllers, les localitzades a Mas Carbotí (Burch et al  
2005, 27-28, fig. 22, 4, fig. 24, 4, 6, 8, 12 i 13, fig. 25, 
7 i 8, fig. 26, 5, fig. 29, 8, fig. 31, 2 i fig. 32, 5). En 
aquest cas, convé recordar que el jaciment s’abandonà 
poc abans de mitjan segle i.

cassola. Un sol cas. Es tracta d’una còpia fidel de la 
forma Lamboglia 10A de la ceràmica africana de cuina. 
L’únic fragment identificat procedeix de la UE 1485, 
un estrat que s’ha de datar durant el darrer quart del 
segle iv i que, per tant, no ens és útil a l’hora de fixar la 
cronologia de l’objecte. Cal recordar, però, que ha de 
ser posterior al primer quart del segle ii, moment en 
què la forma original ja existia i, ben acceptada, podia 
ser copiada (làm. i, 1). Presenta un diàmetre de boca 
d’uns 19,5 cm.

escudella hemisfèrica de llavi en forma d’anell, 
amb un diàmetre de vora conegut a l’entorn d’uns 
11,25 cm. En coneixem dos fragments, un procedent 
de Mas Carbotí (làm. i, 2) i l’altre de la UE 1286 (làm. 
i, 3), el moment de formació del qual cal datar en el 
tercer quart / darrer terç del segle i. Les dades coinci-
deixen a fixar la cronologia d’aquesta forma al llarg de 
tot el segle i. 

Plat de parets obertes i sense llavi definit. Només 
en coneixem un sol cas, que és procedent de Mas Car-
botí (làm. i, 4), amb un diàmetre de vora a l’entorn 
dels 14,25 cm. S’ha de datar dins de la primera meitat 
del segle i.

got hemisfèric de llavi triangular, ben marcat (làm. 
i, 5). Un sol exemplar procedent de Mas Carbotí amb 

9. UnA PRODUccIó LOcAL De ceRàMIcA cOMUnA I àMfOReS
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un diàmetre de boca d’uns 7 cm. S’ha de datar dins de 
la primera meitat del segle i.

got amb carena marcada i llavi ben definit i rec-
te (làm. i, 6). Un únic exemplar identificat en la UE 
1350, un estrat la formació del qual s’ha de datar vers 
mitjan segle ii.

gerres. Constitueixen un conjunt nombrós que 
només coneixem parcialment per tal com no ha estat 
possible identificar peces senceres o molt conservades. 
Predominen les de coll cilíndric, amb llavi obert més o 
menys motllurat, de mides diverses, de 7 cm a 20 cm 
de diàmetre (làm. ii, 7, 8, 10 i 11). Altres són de coll 
cilíndric o lleugerament troncocònic amb llavi senzill 
que s’obre cap enfora, amb diàmetres de boca entre 6,4 
cm i 11 cm (làm. ii, 3, 5, 7 i 9), sense coll aparent i 
amb llavi obert vers l’exterior, amb diàmetres de boca 
a l’entorn dels 10 cm (làm. ii, 4 i 6), o ben marcat i 
motllurat, amb una boca de 8,5 cm (làm. ii, 8), o bé 
de llavi desenvolupat i alt en forma de campana i vora 
anular engruixida, d’uns 7 cm de diàmetre de boca 
(làm. ii, 12). Unes quantes peces procedeixen de Mas 
Carbotí (làm. ii, 1, 2, 9, 10, i 11), unes altres de con-
textos augustals (làm. ii, 5 i 8), bé del tercer quart / 
darrer terç del segle i (làm. ii, 7) o bé de finals del segle 
iii (làm. ii, 182), i les altres de nivells baiximperials 
(làm. ii, 3, 4 i 6). 

Es tractaria, majoritàriament, de recipients amb cos 
globular o piriforme, de base plana i sense peu (làm. 
iii, 3), amb un peu marcat i base plana (làm. iii, 2), 
d’uns 7,5 cm de diàmetre, o fons més complex i lleu-
ment còncau (làm. iii, 4), d’uns 6,45 cm de diàmetre, 
i amb peu triangular i base complexa (làm. iii, 1), amb 
uns 9 cm de diàmetre.

Urnes (o olles). Recipients més grans, sense coll i 
amb llavi obert vers l’exterior o amb el llavi ben definit 
(làm. v, 2 i 3). Es tractaria, versemblantment, de petits 
contenidors preferentment sense nanses. Una de les 
peces (làm. v, 1) procedeix d’un nivell format a finals 
del segle iii, i les altres dues, de contextos baiximperi-
als o tardoantics. El diàmetre de boca se situaria entorn 
dels 15/17 cm.

Morter. Adaptació del morter itàlic Dramont 1, de 
poderós llavi triangular, característic de la segona mei-
tat avançada de segle i aC i de la centúria següent (Bel-
trán 1990, 215-219; Aguarod 1991, 219). Procedeix de 
Mas Carbotí, cosa que situa la seva cronologia dins de la  
primera meitat del segle i (làm. vi, 1), i mostrava un 
diàmetre de boca d’uns 30 cm.

Recipient d’emmagatzematge de cos globular, llavi 
recte sense coll amb encaixos interiors per disposar-hi 
una tapadora (làm. vi, 2). Procedeix de Mas Carbotí.

tapadores. N’hem identificat tres exemplars, un 
dels quals (làm. iv, 1), procedent de Mas Carbotí, és 
de llavi internament complex. Les altres dues, localit-
zades en estrats formats a mitjan segle ii, mostren un 
perfil convencional (làm. iv, 2), una de les quals amb 

un pom de notable diàmetre i lleugerament bombat 
(làm. iv, 3). N’hi ha de mides diverses.

9.1.1. consideracions generals

N’hem trobat en multitud d’estrats, tal com veu-
rem tot seguit, però observem que no se n’ha identifi-
cat cap fragment entre les unitats estratigràfiques que 
defineixen la fase fundacional republicana.

En els contextos augustals, n’assenyalem la presèn-
cia en les UE 1305 (30 fragments), 1306 (3) i 1705 
(1). Pel que fa als nivells de les reformes del darrer terç 
del segle i, només és present en la UE 1770 (1), i en els 
estrats de la fase devers el 125/150, l’hem identificat en 
les UE 1350 (11), 1301 (26), 1219 (14) i 1820 (26). 
En el paquet estratigràfic de darreries del segle iii, en 
detectem la presència en les UE 1107 (1), 1255 (10), 
1722 (28), 1333 (26), 1308 (1) i 1314 (1). En la fase 
baiximperial, n’hem trobat en les UE 1313 (23), 1317 
(11), 1319 (1), 1303 (5), 1372 (2), 1404 (3), 1413 
(18), 1443 (9), 1452 (24), 1771 (23), 1718 (4), 1813 
(40), 1816 (3) i 1800 (3). En els nivells d’abandona-
ment en trobem en els següents estrats: 1417 (36), 
1522 (39), 1371 (86), 1591 (10), 1596 (1), 1640 (4), 
1651 (1) i 1683 (15).

En 36 unitats arqueològiques s’han pogut identi-
ficar fragments d’aquesta producció en quantitats, de 
vegades, més que notables.

A través de la taula de formes semblaria tractar-se 
d’una producció pròpia de l’alt imperi, sense que, de 
moment, sigui possible filar més prim. És interessant 
la quantitat notable de fragments en nivells baiximpe-
rials o d’abandonament. Res, però, ens permet aven-
turar una continuació de la producció més enllà del 
segle ii/iii.

9.2. La producció amfòrica

És enormement més nombrosa que la de terrissa 
comuna, tal com ha de ser. En efecte, recordem que 
l’aparició de grans bòbiles associades a les vil·les en 
aquest territori només s’explica dins de la producció 
de vi de cara a l’exportació, la qual cosa exigia tenir a 
l’abast les àmfores necessàries en el moment determi-
nat. Tal com pot observar-se en els conjunts més ben 
estudiats (Fenals, Collet de Sant Antoni o Llafranc), 
només van obrar complementàriament ceràmica co-
muna i material de construcció que no assoleix, en 
conjunt, ni el 40 % del total. Als Ametllers havia de 
ser semblantment. Veurem tot seguit les formes iden-
tificades –algunes només puntualment–, les seves pe-
culiaritats i els indicis estratigràfics per passar a valorar 
les dades globalment.

forma Dressel 1. N’hem identificat dos fragments. 
Un (làm. vii, 2), de llavi fortament triangular i obert, 
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reprodueix els perfils de la variant A de Lamboglia, 
més antiga. Procedeix d’un estrat la formació del qual 
caldria datar vers el 150 o poc abans. L’altre (làm. vii, 
1) és de llavi recte i prou alt, que semblaria reproduir 
perfils més moderns. Va ser trobat en els nivells cons-
tructius de la fase augustal de la vil·la.

forma tarraconense 1. Un sol exemplar de llavi 
característic, de formes arrodonides (làm. vii, 3). Va 
ser trobat en un estrat que s’associa al colgament de 
l’edifici baixrepublicà.

forma Pascual 1. Dos exemplars segurs. Possible-
ment també podríem associar, a aquesta forma, algun 
dels peus inventariats (infra). Un és de parets més rectes 
i fort engruiximent de la part interior de la vora (làm. 
vii, 4), i l’altre defineix una forma més troncocònica 
(làm. vii, 5), peculiaritats ben reconegudes en aquesta 
mena de recipients. Estratigràficament, proporcionen 
poques dades. L’un i l’altre van ser trobats en nivells de 
l’antiguitat tardana.

forma indeterminada. Recorda vagament els reci-
pients d’origen lusità de Comba de Rianho 1. Vora 
complexa, motllurada amb coll curt, bitroncocònic i 
nanses de secció el·líptica molt plana (làm. viii, 1). 
L’únic exemplar procedeix d’uns nivells de colgament 
de l’edifici baixrepublicà.

forma Dressel 2-4. Molt nombrosa i amb una 
enorme varietat de perfils i acabats dins de les nor-

mes estandarditzades. N’hi ha de llavis més alts, més 
desenvolupats, més robustos, amb encaixos interiors 
i sense, de perfils més durs i rectes i d’altres de més 
amorosits, i unes quantes amb un llavi petit de vega-
des només indicat. Estratigràficament, en trobem en 
nivells augustals i posteriors. Les nanses són caracte-
rístiques, de secció el·líptica, més o menys aplanada 
amb un solc a la cara exterior (làm. ix, làm. x i làm. 
xii).

forma Dressel 8 emporitana. Així anomenem els 
recipients amfòrics que s’inspiren en les àmfores de 
salaons sud-hispàniques de la forma Dressel 7-11, 
produïdes en els tallers, preferentment costaners, del 
conventus tarraconensis. Recordem que aquesta for-
ma, que encara planteja algun problema a l’hora de 
proposar un contingut (salaons o vi), va ser obrada a 
l’Aumedina (Tivissa) i que, d’aleshores ençà, se n’ha 
documentat una intensa producció sobretot en els 
tallers més septentrionals (Miró 1988, 99-104; Tre-
moleda 2000, 126-128; Nolla 2008b, 163-175). Són 
produccions amb molta personalitat, de llavis ro-
bustos i motllurats, que es diferencien del tot de les 
produccions meridionals. Als Ametllers sovintegen, 
fins a ser, a poca distància, la segona producció en 
nombre de fragments, i són ben presents en nivells de 
la fase augustal. El diàmetre de la boca se situa entre 
els 12 cm i els 16 cm, en general mides grans, pròpi-

Làmina iv.

Làmina v.



169

UnA PRODUccIó LOcAL De ceRàMIcA cOMUnA I àMfOReS

es de recipients dedicats al transport de salaons. Les 
nanses són de secció el·líptica molt aplanada (làm. xi 
i làm. xii).

forma g-Iv (?). Una sèrie de perfils amb diàme-
tres de boca a l’entorn dels 8 cm ens fa pensar en una 
possible producció de recipients de base plana que co-
piaven les àmfores de la Gàl·lia narbonesa. En favor 
d’aquesta possibilitat hi ha la importància, tot temps, 
de la producció de vi als Ametllers i el fet que així es 
va fer en altres estacions del territori immediat (Pla de 
Palol, Llafranc, Puig Rodon...) (Tremoleda 2000, 128-
129; Burch, Casas i Nolla 2007, 33-36; Nolla 2008b, 
163-175). Cal tenir en compte que tots els possibles 
fragments assimilables a aquesta forma procedeixen 
de nivells baiximperials o de l’antiguitat tardana (làm. 
xiii).

Altres formes. Hi ha un seguit de fragments que 
no és fàcil assimilar amb justesa a una o altra forma, 
sobretot treballant en fragments no pas gaire ben con-
servats.

Pel que fa als peus, tenim a l’abast un conjunt 
nombrós que reprodueix els models característics de 
les àmfores tarraconenses. Cilíndrics, massissos, amb 
botó final o sense i amb presència de signes gravats 
ante cocturam, tal com sol fer-se en la major part del 
territori (làm. xii).

9.2.1. Altres consideracions

De fragments d’aquesta producció en trobem en 
molts estrats, des de la fase fundacional fins als nivells 
d’abandonament més moderns. Vegem-ho: entre el 
paquet estratigràfic de la fase fundacional n’hem 
identificat en les UE 1933 (67), 1666 (1), 1667 (1), 
1668 (1) i 1692 (1). Del moment augustal, en les 
UE 1305 (30), 1216 (1), 1797 (4), 1794 (14), 1859 
(5) i 1881 (37). Si ens centrem en els contextos de 
darrer terç de segle i, aquest material és present en 
les següents unitats estratigràfiques: 1181 (1), 1286 
(23), 1290 (9), 1770 (4), 1773 (1) i 1806 (28). Pel 

Làmina vi.

Làmina vii.
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que fa a la fase devers el 125/150, en trobem a les UE 
1350 (21), 1462 (2), 1478 (10), 1005 (4), 1241 (1), 
1295 (24), 1301 (120), 1819 (4), 1820 (9) i 1737 
(6). En els contextos de finals del segle iii se’n tro-
ben en les unitats estratigràfiques següents: 1120 (1), 
1255 (12), 1722 (59), 1333 (1), 1308 (20), 1314 
(29), 1434 (3), 1490 (3), 1294 (7) i 1324 (1). En la 
fase del darrer terç del segle iv en localitzem a les UE 
1313 (5), 1317 (11), 1319 (1), 1303 (66), 1474 (3), 
1485 (33), 1190 (1), 1428 (10), 1451 (105), 1452 

(6), 1388 (22), 1534 (1), 1771 (22), 1746 (12), 1812 
(2), 1813 (1), 1816 (2), 1817 (7), 1711 (8), 1714 
(18), 1720 (11), 1800 (7) i 1801 (3). En els nivells 
d’abandonament n’hem trobat a les UE 1417 (1), 
1432 (3), 1437 (2), 1536 (1), 1713 (16), 1591 (20), 
1596 (8), 1640 (4), 1642 (11), 1647 (2), 1651 (30), 
1683 (84) i 1750 (32).

Aquesta producció la localitzem en 74 unitats es-
tratigràfiques, i en cada una de les fases de la histò-
ria del lloc sovint en quantitats considerables. Si ho 

Làmina viii.

Làmina ix.
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confrontem amb les dades relatives a la producció de 
ceràmica comuna, se’ns fa avinent que aconseguir reci-
pients per al transport i la comercialització del vi va ser 
la preocupació principal de la terrisseria. 

En analitzar el material recuperat i la seva relació es-
tratigràfica se’ns fan presents tot un seguit de novetats 
que convé plantejar i que modifiquen puntualment el 
que fins ara sabíem sobre la producció amfòrica de les 
bòbiles associades a vil·les en el sector més septentrio-
nal de la costa del conventus tarraconensis (un estat de la 
qüestió recent a Nolla 2008b, 163-175; també Burch, 
Casas i Nolla 2007, 31-36).

El més sorprenent, un fet que fins ara no s’havia 
posat de manifest en aquest territori i que, en canvi, 
es documentava cada cop amb més força en l’ager del 
gran oppidum de Burriac, i, més endavant, de la ciu-
tat d’Iluro (Miró 1988, 60-63), és la producció local 
d’àmfores del tipus Dressel 1 (un estat de la qüestió a 
López i Martín 2008, 33-43). N’hem identificat dos 
fragments de vora molt clars (supra), un dels quals en 
un estrat de mitjan segle ii, per tant no aprofitable a 
l’hora de precisar cronologies, i l’altre, en canvi, for-
mant part dels grans contextos augustals que s’han de 

datar a l’entorn del canvi d’era. En aquesta ocasió, la 
proximitat cronològica és molt més gran, tot i que cal 
considerar el fragment com a residual. 

Molt més valuosa és la presència significativa de 
fragments atribuïbles, amb seguretat, a aquesta pro-
ducció en els nivells que hem posat en relació amb la 
fase inicial, republicana, del jaciment. En cinc unitats 
estratigràfiques hem identificat material d’aquesta 
mena, i en un d’ells, amb un nombre molt elevat de 
fragments (supra). D’aquest conjunt només ha estat 
possible identificar una forma, una vora de Tarraco-
nense 1 (làm. vii, 3), la segona més antiga entre les 
produccions d’aquest territori. És, també, l’únic frag-
ment d’aquesta forma recuperat.

Convé recordar (vegeu el capítol corresponent) 
que el conjunt d’estrats que conformaven la fase fun-
dacional aplegaven nivells relacionats amb el funci-
onament de l’edifici i amb els grans colgaments que 
van significar la seva desaparició quan es creà l’edifici 
augustal.

Davant d’aquests fets i atesa la voluntat agrícola de 
la vil·la baixrepublicana, encaminada sobretot cap al 
conreu de la vinya i l’obtenció del vi (supra), suposem 

Làmina x.
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l’existència d’una producció de contenidors necessaris 
per comercialitzar el producte, que, en aquest moment 
inicial –vers la tercera dècada del segle i aC–, no podia 
ser cap altra que una imitació de la forma Dressel 1. 
No van innovar, sinó que van adaptar una manera de 
fer de territoris molt pròxims. Més endavant, noves 
formes van substituir la inicial; primerament la Tarra-
conense 1 i, de seguida, la Pascual 1, que omplirien la 
segona meitat del segle i aC.

Molt més ben representat, amb multitud de vari-
ants i en nombre elevat, és el recipient que va substitu-
ir les anteriors vers el canvi d’era, la forma Dressel 2-4. 

Aquest fet lliga perfectament amb l’expansió exponen-
cial del conreu de la vinya a la vall de Tossa, quan es 
van posar en conreu sectors marginals i d’accés difícil 
amb la creació d’un seguit d’establiments rurals satèl-
lit de la vil·la dels Ametllers (supra), quan el fundus va 
estar en disposició de produir molts milers d’hectoli-
tres de vi que calia comercialitzar mar enllà.

La importància que va tenir sempre el conreu de la 
vinya a la vall de Tossa se’ns posaria de manifest amb 
l’existència d’uns quants fragments trobats en con-
textos avançats d’un nou recipient de base plana que 
copiava un contenidor de la Gàl·lia meridional medi-

Làmina xi.
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terrània, la forma G-IV, que sabem del cert que fou 
produït en diverses terrisseries d’aquest nostre territori 
(Tremoleda 2000, 128-129; Nolla 2008b, 163-175; 
Burch, Casas i Nolla 2007, 33-36). Aquesta forma 
ompliria els segles ii i iii i, potser, els primers anys del 
segle següent. Més enllà en perdem la pista. No sem-
bla pas que la bòbila, d’on va sortir aquesta producció, 
estigués activa més enllà del 300. Potser les bótes van 
substituir les àmfores.

Hem deixat per al final comentar la presència con-
tundent de fragments assimilables sens dubte a la for-
ma Dressel 8 emporitana, l’adaptació de contenidors 

de salaons sud-hispànics (forma Dressel 7-11). No és 
un fet estrany, ans al contrari. En moltes de les ter-
risseries del nord de l’actual Catalunya en van obrar 
(Empúries, versemblantment, Llafranc, Collet de Sant 
Antoni...). Tenim dades estratigràfiques que docu-
menten la seva existència i ús entorn del canvi d’era, 
tal com posa de manifest la presència de nombrosos 
fragments en contextos d’aquell moment (supra). La 
producció devia continuar sense que puguem aportar 
dades per fixar-ne el moment final.

Quin era el seu contingut? Sembla evident que per 
comercialitzar salaons de peix. Per què fer servir per a 

Làmina xii.
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vi una forma que definia un contingut diferent i ben 
assumit? Certament, sembla molt difícil d’acceptar-ho. 
No sembla estrany, a Tossa, ans al contrari, un aprofi-
tament intensiu del mar i la producció de salaons. Tan-
mateix, no teníem fins ara dades gaire contundents per 
confirmar-ho; només, si de cas, indicis assenyalats per 
A. del Castillo procedents de l’àrea del conjunt termal. 
Ara, un conjunt notable d’àmfores locals que se’ns fa 
present des del canvi d’era confirmaria el pes específic 

Làmina xiii.

que aquest producte tingué en el conjunt de l’activitat 
econòmica del fundus. Que no hàgim identificat con-
tenidors més moderns no vol dir, obligatòriament, que 
la pesca i el seu aprofitament desapareguessin. Només 
la localització i excavació dels espais de transformació, 
un fet poc probable puix que s’han de cercar molt a 
prop de la línia de costa antiga, ho podria resoldre con-
venientment.
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En una societat tan estratificada i codificada com 
la romana, l’arquitectura domèstica jugava un rol que 
anava més enllà d’acollir la família de forma més o 
menys còmoda. La domus era una eina d’estructuració 
social, política i, fins i tot, econòmica, ja que allí es 
rebia els clientes i es realitzaven negocis, es tancaven 
aliances polítiques i s’administrava justícia, a més de 
rebre les amistats amb les quals es compartien àpats, 
converses o distraccions.

Els casals d’una certa entitat d’època romana es 
caracteritzaven per una clara jerarquització dels espais 
atenent essencialment a la seva funcionalitat. Així, 
dins d’aquells dedicats de forma genèrica a habitatge, 
es podien dividir, al seu torn, en espais d’ús públic o 
privat (Zaccaria Ruggiu 1995, 318), destinats els uns a 
la recepció dels visitants i als actes socials del propietari 
i, els altres, al desenvolupament de les activitats fami-
liars més quotidianes i personals. En aquestes darreres, 
se cercava la intimitat, separant-les, tot sovint de forma 
física, dels espais socials, fent-los accessibles, només, 
als familiars i les amistats més propers.

Aquesta separació de l’espai tot sovint resultava 
complexa per diverses raons. Alguns d’aquests llocs po-
dien tenir una funcionalitat polivalent, i elements com, 
per exemple, els banys eren d’ús familiar, però també 
eren una comoditat que s’oferia als visitants, i una cosa 
similar succeïa amb els triclinia, on tant hi podia men-
jar la família com servir de sala de recepció. Fins i tot, 
una sala tradicionalment atribuïda a una activitat tan 
íntima com el dormir, el cubiculum, podia servir, en 
el món romà, com a sala de recepció on s’acollia con-
vidats especials amb els quals es podien fer negocis, o 
com a sales de lleure lligades als grans oecus i triclinia i 
que s’oferien a les visites per al seu relaxament i gaudi.

A les ciutats, a més, aquesta divisió entre sector pú-
blic i privat dins l’habitatge es veia encara més com-
plicada per la manca d’espai disponible, que obligava 
a ocupar, per a actes com el de la salutatio que la cli-
entela devia al seu patró, indrets subsidiaris com els 
peristils o sales annexes als atris.

Per tant, la identificació dels diversos espais i la seva 
funcionalitat resulta, tot sovint, complexa. Determi-
nades cambres podien tenir un ús polivalent, atenent a 
l’hora del dia o, fins i tot, l’època de l’any, i eren usades 
de forma alternativa pel propietari per desenvolupar-hi 
el seu rol social o per la família. No solament resulta 
difícil d’establir la separació entre públic i privat, sinó 
que també es fa difícil de separar aquests dos sectors de 
la zona de servei per tal com coexisteixen en un mateix 
espai. Així, al costat de les grans sales d’aparat calien 
tot un seguit de zones de servei per on circulessin els 
servents (Ellis 2000, 169).

A les grans vil·les, on la disponibilitat d’espai era 
més gran, resultava més simple dividir de forma clara 
els espais públics dels familiars, ja fos a través de la 
multiplicació de les diverses sales o de la creació de 
sectors especialment pensats per als convidats, dife-
rents dels concebuts per a la família. En aquest con-
text es podria situar, per exemple, la multiplicitat de 
conjunts termals que posseïen algunes vil·les, com la 
dels Munts, a Altafulla, si bé també podien haver-hi 
altres motius com ara un ús estacional o diversificat en 
funció de diverses franges horàries.

Cal analitzar breument les diverses funcions que 
podien assumir els espais de representació per enten-
dre la seva importància i la localització dins la casa.

10.1. La recepció

L’acte de recepció per excel·lència era la salutatio 
que tot client devia al seu patró i que es realitzava cada 
matí a la casa del segon. Originalment, se celebrava 
a l’atri, a l’entorn del qual es disposaven les màscares 
dels avantpassats del patró, mostra del seu llinatge i 
importància, i que constituïa, amb el tablinum i les 
alae que l’envoltaven, el nucli de la part pública de 
la casa republicana. En època baixrepublicana, amb 
l’aparició dels grans personatges que es van apoderar 
del poder polític i que disposaven de grans masses de 
clientes, l’espai originalment concebut per realitzar 
l’espera i recepció resultà insuficient i s’envaïren altres 
espais, alguns de nova aparició, com els peristils. En 
part, seria aquesta mateixa aparició de grans masses de 
clientes el que va fer necessari un nou element simbòlic 
que permetés afalagar i acollir els més importants o 
aquells als quals es volia donar un tracte especial. Va 
ser en aquests camps on el banquet i el triclini van ju-
gar un paper important dins la política d’establiment 
de llaços i relacions dins del grup. Com veurem, aquest 
esquema es reproduí en època baiximperial, quan l’alta 
codificació i ritual de què es dotà l’acte de la salutatio 
o la recepció per part del dominus comportà, de retruc, 
canvis en els banquets destinats a reforçar, encara més, 
aquests lligams de grup reservats per a uns pocs privi-
legiats, amb l’ús de l’stibadium.

A les vil·les, especialment a les provincials, la pro-
blemàtica era diferent. L’acte de la salutatio es podria 
assimilar a la reunió que es realitzava cada matí amb els 
treballadors per distribuir les feines (Ellis 1995, 166) 
i que es podia dur a terme en una sala de recepció si 
el propietari volia remarcar la seva posició social. Però 
l’acte de la salutatio no devia realitzar-se de forma ge-
neral en ambient agrícola i, de fet, la majoria de vil-

10. LA DIStRIBUcIó De L’eDIfIcI. eLS eSPAIS De RecePcIó
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171. Un d’aquests casos seria el de la vil·la de Torre Llauder (Mataró). Disposa d’una estança que, pel lloc que ocupa i per la forma, 
respondria a l’esquema d’un atri, però sense un dels elements essencials: la cisterna situada al centre del subsòl de la sala i que donava raó de 
ser al compluvium. En el cas de Torre Llauder, es tracta d’una concepció decorativa més que funcional o simbòlica. A més, en aquest cas, es 
tracta d’una vil·la suburbana que en un moment determinat podria haver estat primera residència d’un personatge important de la ciutat, 
on hi rebria els seus clientes.

172. Això es pot deure també al fet que quan la vil·la començà a fer aparició al nord-est hispà, l’atri era, ja, un element pràcticament 
obsolet fins i tot a la domus, substituït pels grans vestíbuls i pel peristil.

les del nord-est hispànic, per exemple, no disposaven 
d’atri,171 ni tan sols les més antigues.172 Contrària-
ment, tal com veurem tot seguit, el triclini esdevingué 
un dels elements essencials que estructuraven la pars 
urbana de les vil·les. No oblidem que aquests edifi-
cis eren l’escenari per excel·lència de l’otium i que la 
política i els negocis en quedaven ideològicament al 
marge, considerats una obligació que es desenvolupa-
va en entorn urbà. Per tant, el triclini, com a sala de 
menjador on es desenvolupaven activitats lúdiques, era 
més important, en aquest context, que les sales d’apa-
rat amb caire purament representatiu.

Arquitectònicament i pel que fa a les vil·les, resulta 
complicat definir amb precisió quina de les sales era 
usada específicament com a espai de recepció i qui-
na com a menjador. Això és així simplement perquè 
estructuralment no es distingien les unes de les altres 
ni tan sols quant a situació, ja que ambdós espais so-
lien ocupar sectors preeminents de l’edifici, presidint 
els peristils (fig. 144). Només en alguns casos es podia 
distingir, clarament, la funció com a menjador de la 
sala, sobretot aquells en què la decoració del paviment 
mostra la disposició que havien d’ocupar els lecti (tot 
sovint marcant una decoració en forma de U); però 
també podria haver-hi altres indicis, com l’existència 
de diverses cambres molt similars de costat i que po-
drien indicar l’existència de diversos triclinis per rebre 
un major nombre de convidats o l’existència de sales 
associades a la principal que podrien interpretar-se 
com a cubicula destinats a complementar les activitats 
desenvolupades al triclini (Riggsby 1997). També es 
podria intentar deduir la localització del triclini per 
la distribució de determinats espais de servei, ja que, 
no ho oblidem, eren sales destinades a menjar i a gau-
dir que requerien accessos per als servents i espai per 
circular-hi, i, també, el lloc on es desenvolupaven les 
activitats lúdiques destinades a amenitzar la vetllada. 
Aquesta mena d’espais no eren necessaris en sales des-
tinades simplement a la recepció.

En època baiximperial, aparentment, el problema 
de la identificació dels sectors havia de resultar més 
simple, ja que era habitual dotar les sales de recep-
ció d’un absis, convertint-les en basíliques privades, 
on el dominus realitzava les recepcions. Però un cop 
més i llevat de les grans domus i vil·les on es disposava 
d’espais molt específics, la identificació no resulta tan 
clara. I això és així perquè, paral·lelament a l’ús de 
l’absis com a espai de representació i recepció, també 
cal tenir present l’ús per a l’àpat associat a l’stibadium 

o taula en sigma que s’adaptava completament a una 
forma semicircular com a substitut del tradicional tri-
clini, en sales que sovint devien complir una funció 
polivalent.

10.2. El triclinium

Analitzar l’aparició del triclinium i la seva evolució 
ens obliga, encara que sigui de forma molt breu, a in-
troduir-nos en el significat que el banquet tenia en la 
societat romana. En el seu ritual hi havia molt més que 
un simple acte d’alimentació dels comensals i, fins i tot, 
molt més que un moment d’esbarjo i entreteniment: 
esdevenia un símbol de prestigi i poder. El seu origen 
cal cercar-lo, en alguns aspectes, en el symposium que 
es començà a celebrar a Grècia al segle vii aC (Dun-
babin 2003, 11), on era una activitat exclusivament 
masculina destinada al lleure, però també a establir 
lligams d’amistat i companyonia. També a la Roma 
arcaica existia el banquet, si bé revestit d’una funció 
pública i institucional, destinat, essencialment, a crear 
lligams d’unió dins la gens. La concepció d’època re-
publicana d’una unitat entre iguals dins l’esfera de les 
elits aristocràtiques va fer desaparèixer, per innecessari, 
aquest cerimonial, i els banquets van quedar reservats, 
essencialment, a actes lligats a determinades activitats 
públiques o religioses (Zaccaria Ruggiu 2003, 628).

Va ser, un cop més, a principis del segle ii aC quan 
el banquet dins les domus va reaparèixer amb força a 
Roma, si bé amb components diferents dels dels ban-

Figura 144. La sala de recepció tot sovint constitueix l’element 
més rellevant de la vil·la. Vista aèria de la vil·la del Romeral 
(Albesa de Segre, Lleida), amb la gran aula de recepció absidal, 
que la presideix (foto: M. Miret, facilitada per L. Marí).
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173. La sala típica per al symposium grec solia disposar de set llits dotats cada un d’una taula individual (Dunbabin 2003, 37), i, per tant, 
a la intimitat creada dins el grup s’hi afegia una segona intimitat al voltant de cada participant.

quets grecs i dels mateixos banquets de la Roma ar-
caica. Aquest nou banquet hauríem d’emmarcar-lo 
dins del procés d’apropiació i privatització dels espais 
i símbols públics per part de l’elit. Un cop més, va ser 
l’hel·lenització de determinades capes de la societat i 
els jocs de poder que es desenvoluparen dins de la so-
cietat romana els que impulsaren i definiren aquesta 
nova tipologia de banquet, en el qual es barrejaven els 
objectius polítics amb els ideològics i els estètics. De 
fet, el banquet esdevingué un element més dins la polí-
tica d’ostentació i d’exhibició de poder que caracteritzà 
tants aspectes i actes desenvolupats a la domus en època 
baixrepublicana. 

La mateixa estructura de la sala de convit era pen-
sada en clau ideològica i política. Així, els convidats 
se solien disposar en tres llits distribuïts en forma de 
U al voltant d’una taula central comuna. Cada llit era 
pensat perquè hi mengessin ajaguts tres comensals. La 
distribució dels assistents no era aleatòria i responia 
a una disposició protocol·làriament establerta en la 
qual el lloc principal, l’anomenat locus consularis, se 
situava a la dreta dins del llit central. Amb aquesta 

disposició se cercava crear un grup tancat, íntim, que 
reforcés els lligams entre els participants (Dunbabin 
2003, 39), que compartien espai, menjar i confidèn-
cies.173 Inicialment, es tractava d’un acte excloent, 
ja que hi participaven, només, els escollits, i no tots 
els clientes del patró, i cercava, precisament, remarcar 
aquests lligams especials que s’establien entre un grup 
reduït de privilegiats.

Però si aquest era el punt de partida, val a dir que, 
com en tants altres aspectes, tampoc en el banquet 
la societat romana era estàtica i evolucionà de forma 
important amb el temps i en època altimperial acabà 
perdent bona part del seu significat ideològic, que es 
recuperà, parcialment, en època baiximperial, si bé en 
un context social nou.

Així, en els aspectes formals, el banquet baixrepu-
blicà era un acte simbòlic, de caire polític, en el qual 
l’ostentació, a través de la decoració, el mobiliari i fins 
i tot la presentació del menjar, eren mostres del poder 
del propietari. Se cercava allò que era diferent i exòtic 
per fer ressaltar la cerca del plaer personal; l’individu-
alisme contra la uniformització de la classe aristocràti-

Figura 145. No solament els grans triclinis s’empraven com a menjadors. Les exedres i pèrgoles associades als jardins eren bons indrets 
per als àpats íntims a l’estiu. Dibuix reconstructiu de l’exedra de migdia de la vil·la dels Ametllers (dibuix: D. Vivó i A. Costa).
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174. Per Vitruvi, l’oecus era una sala d’origen grec dotada de columnes a l’interior i que servia de sala de recepció i reunió, i que també 
podia servir de menjador en alguns casos. 

175. Vitruvi, De architectura, vi, 5, 1.
176. Tot i això, tampoc aquesta és una condició estàtica, ja que en moltes cases més modestes i algunes vil·les s’havien d’adaptar a espais 

més reduïts. Bon exemple n’és la vil·la de Vilauba, on el triclini ocupa una cambra pràcticament quadrangular (d’entre 3 m i 3,5 m de costat), 
on va ser necessari fer un encaix en un dels murs per encabir-hi els llits i on l’únic accés se situava a la part frontal, sense espai per circular per 
darrere els llits (Castanyer i Tremoleda 1999, 72-77).

177. Vitruvi, De architectura, vi, 5, 2.
178. L’axialitat es mantingué al llarg de tot l’imperi, però ara no solament es tingué present el recorregut d’accés del convidat o visitant, 

que tenia per objectiu impressionar-lo amb el poder del propietari, sinó, també, el seu punt de vista quan havia estat rebut i havia passat a 
formar part dels privilegiats que gaudien, encara que fos puntualment, d’aquell luxe, riquesa i poder.

179. Aquest punt focal influí en la forma del jardí i en la disposició dels elements que el conformaven, com ara les escultures que, de 
vegades, definien escenes o conjunts visibles només de forma completa i coherent des de la sala que presidia el pati (Bek 1983, 86).

ca tradicional. Això portà a un fructífer mercat molt 
competitiu per tal d’oferir els menjars més exòtics i les 
presentacions més extravagants, i on els millors cuiners 
eren venuts i comprats per sumes estratosfèriques. 

Arquitectònicament, l’aparició del banquet implicà 
la necessitat de crear un espai adequat per encabir-lo, 
ja que el fet de convertir-lo en habitual i quotidià difi-
cultava la possibilitat d’emprar, de forma excepcional, 
altres sales preexistents i concebudes per a altres acti-
vitats. Aquesta nova sala seria el triclinium, tot i que 
altres espais com l’oecus també podien adequar-se a 
aquesta funció.174 Per Vitruvi el triclinium havia de ser 
una cambra rectangular, amb el doble de longitud que 
d’amplada i una alçada igual a la meitat de l’amplada 
i la llargada sumats.175 Aquests estàndards rarament es 
devien complir i a Pompeia, per exemple, els triclinis 
amiden de mitjana 6 m per 4 m (Dunbabin 1996, 67). 
Fos com fos, calia tenir present que als tres llits, o lecti, 
calia afegir-hi un espai central per disposar la taula i un 
espai per circular-hi els servents.176 A més, ràpidament 
es va voler deixar una àrea davant la sala per poder-hi 
desenvolupar espectacles o entreteniments. La impor-
tància social d’aquesta sala faria que, des del moment 
de la seva aparició, esdevingués un dels elements es-
tructuradors de la casa, com ho eren, anteriorment, 
espais com l’atri o el tablinum. El triclini formà part 
del sector públic de la casa i, en origen, se’l solia lligar 
estructuralment a l’atri,177 tot i que la ràpida expansió 
de l’ús del peristil com a eix vertebrador de la domus 
acabà convertint el triclini en una de les sales princi-
pals al seu entorn.

A la vil·la és on el triclini acabà probablement ad-
quirint la seva màxima expressió dins un procés de 
banalització del banquet que acabà afectant totes les 
classes socials, perdent bona part de la seva funció polí-
tica per convertir-se en un element essencial de l’otium. 
L’àpat esdevingué el moment de reunió per excel·lència 
amb les amistats, on es podia parlar de política, però 
també de filosofia, literatura o, simplement, degustar 
plats exquisits mentre es gaudia d’un espectacle de 
ballarines, músics, acròbates... En definitiva, l’àpat es-
devingué l’exteriorització més palpable d’aquest otium 
i el context ideal per compartir-lo amb les amistats. 
La disponibilitat d’espai, la integració en la natura i la 

possibilitat d’explotar l’entorn com a part de l’espec-
tacle lligat a l’àpat comportaren canvis importants en 
la concepció i forma del triclini. Inicialment, el de les 
vil·les era una sala relativament tancada, en la qual se 
cercava intimitat i on, al llarg de l’època republicana, 
no hi abundaren els àpats extravagants o espectaculars, 
que es reservaven per a les grans domus per la seva vin-
culació amb motivacions polítiques (Dunbabin 1996, 
70). No fou fins al segle i de l’era que el punt de vista 
conceptual canvià. Fins llavors, l’estructuració de la 
casa i dels seus recorreguts es feia de fora a dins, a par-
tir d’una concepció axial de l’espai destinada a conduir 
l’espectador cap a un determinat punt focal que, en 
el cas del triclini, seria el locus consularis. Al segle i, i 
especialment a les vil·les, el punt de vista es girà o es 
desdoblà178 i es començà a concebre l’espai a través del 
punt de vista dels comensals, obrint-lo cap a l’exterior, 
lligant el triclini als espais oberts, sobretot als jardins, 
que s’integraren com a teló de fons dels espectacles que 
amenitzaven els àpats. Aquest canvi de punt focal con-
dicionà la forma del triclini, que es dotà, sovint, de 
grans obertures o columnates, però també els jardins i 
espais oberts que l’envoltaven, que foren concebuts en 
funció d’un punt focal molt determinat.179

Les grans vil·les oferien, a més, la possibilitat de 
disposar de més d’un triclini, que servia no tant per 
rebre més convidats sinó per utilitzar-los en diferents 
ocasions o èpoques de l’any. Així, al costat dels triclinis 
d’estiu, oberts als jardins o, de vegades, fins i tot cons-
truïts a l’aire lliure i perfectament integrats (pèrgoles), 
es trobaven els triclinis hivernals, més arrecerats i tan-
cats, de vegades dotats de sistemes de calefacció per 
hipocaust. En aquests darrers, es prestava una major 
atenció a la decoració interna de la sala, davant les difi-
cultats que implicarien les grans obertures exteriors de 
cara a mantenir la temperatura interior.

La gran importància que es donà, en aquestes sales, 
a la seva integració amb l’espai de l’entorn el trobem 
en l’ús d’artificis per assolir aquesta fita. Probablement 
el sistema més emprat era la utilització de pintures 
parietals que reproduïen natures o, fins i tot, edificis 
destinats a proporcionar profunditat i intentar inte-
grar-les amb la natura externa. Aquest artifici era més 
exagerat encara a les domus, especialment en aquelles 
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180. Això es tradueix en una ritualització més gran dels actes públics i un allunyament del sobirà respecte als súbdits. En un moment 
d’una intensa crisi política, es creà un procés de sacralització del princeps posant-lo per damunt dels mortals, en part, per protegir-lo.

181. Sidoni Apol·linar, Epist. 2.9.
182. La construcció de decoracions específiques o de suports d’obra per als llits ja es donava amb els triclinis tradicionals, i, tot sovint, és 

l’única forma de determinar de manera clara la funció de la cambra.
183. Segurament, aquesta és la situació en vil·les com la de Torre Llauder (Prevosti i Clariana 1988), on s’afegeix, en època baixim-

perial, un absis al triclini preexistent.
184. Caldria preguntar-se fins a quin punt aquesta nova disposició arquitectònica, amb l’ús de l’absis com a element central de les sales 

de recepció, no va condicionar la generalització de l’stibadium, precisament per aprofitar aquest nou espai creat.

mitjanes i petites on no era possible disposar d’espais 
oberts ni grans jardins, que eren substituïts per la falsa 
sensació d’espai que proporcionaven les pintures. Però 
també es feien servir altres sistemes com la construcció 
de nimfeus a l’interior de les sales (Dunbabin 2003, 
172), que, novament, intentaven reproduir i intro-
duir la natura a la casa. En els grans triclinis estivals, 
com ara al canopus de Villa Adriana, aquesta integració 
s’iniciava en un salt d’aigua darrere dels convidats que 
travessava el menjador i es perllongava fora de la sala 
fins a la gran piscina que reproduïa el riu Nil. En el 
cas dels triclinis hivernals o els més modestos, els jocs 
d’aigua es limitaven a fonts més o menys luxoses que 
portaven la natura a l’interior de la sala i que comple-
mentaven la decoració pictòrica.

A partir, sobretot, del segle iii, molts potentats es 
retiraren de la vida pública o de les carreres polítiques, 
essencialment pels canvis produïts dins l’estructura de 
poder, que potenciaren l’existència d’una classe pro-
fessional d’administradors. Aquesta retirada de l’esfera 
pública d’una part important de les elits provocà canvis 
en la concepció de la casa i dels seus espais públics. El 
propietari abocà recursos abans destinats a actuacions 
evergètiques, o a la seva activitat pública, en les seves 
propietats personals. A més, ràpidament es van veure 
influenciats, com al llarg de tot l’imperi, pels models 
que els proporcionaven els principes i que conduïen a 
una ritualització cada cop més gran de les activitats so-
cials.180 Aquest canvi en el protocol, que es va estendre 
a les classes aristocràtiques i, fins i tot, als rics propieta-
ris, comportà un ritual molt més elaborat en actes com 
la salutatio (Ellis 2000, 171) o en la recepció i audièn-
cia de les persones que depenien del dominus. En certa 
mesura, el propietari reforçà el paper d’un petit príncep 
que ja tenia dins la seva propietat. Però si fins llavors 
aquest paper era lligat a l’otium, concebent la vil·la com 
el lloc on podia donar sortida a les seves inquietuds 
intel·lectuals i lúdiques, al baix imperi s’intensificà el 
seu vessant polític o administratiu, esdevenint el pro-
tector i responsable d’un territori establert a l’entorn 
del fundus. Així, les sales d’audiència baiximperials van 
prendre com a model les basíliques públiques. També 
els triclinis es modificaren en la mateixa mesura en què 
ho van fer els costums, i en aquesta època es generalitzà 
l’ús de l’stibadium. Era un llit de forma semicircular, 
apte per a set convidats i davant del qual es disposa-
va una taula, de la mateixa forma, amb el menjar. Ja 

existia en època altimperial, on era, sobretot, emprat 
en les pèrgoles i espais per menjar a l’aire lliure, però 
el seu ús es generalitzà al baix imperi dins els triclinis. 
Una de les diferències amb els lecti tradicionals era que 
la seva estructura compacta permetia reforçar, encara 
més, la intimitat, ja que compartien el mateix llit tots 
els convidats. Altrament, la seva forma deixava un espai 
lliure més gran a la part davantera de la cambra, cosa 
que facilitava la realització d’espectacles. Però el canvi 
de concepció més clar s’aprecia en la disposició del lloc 
principal, que ja no és al centre sinó en cornu dextra, és 
a dir, a l’extrem dret, el millor lloc per veure els espec-
tacles que es desenvolupaven però no el més adequat 
per mantenir una conversa, i més si tenim present que 
el segon lloc en importància és el cornu sinistra, és a dir, 
l’extrem contrari del llit. Aquesta disposició ja mostra 
un canvi en la concepció del banquet, que és essen-
cialment un àpat amenitzat per un espectacle i on la 
conversa i la tertúlia quedaven a segon nivell. De tota 
manera i com assenyalava Sidoni Apol·linar,181 el ban-
quet es mantingué com a element central de l’hospitali-
tat romana, i no solament per la quantitat i varietat dels 
aliments oferts sinó per l’elegància de l’ambient.

Estructuralment, l’existència de stibadia s’identifica 
fàcilment per la construcció d’absis a l’extrem de les 
sales per tal d’encabir-los o per l’elaboració de decora-
cions específiques als mosaics, o per la seva construcció 
en obra.182 Tot i això, val a dir que, com hem esmen-
tat més amunt, se solia disposar de dues sales diferents 
per a l’audiència (basílica privada) i l’àpat (triclini); tot 
sovint, i en cases i vil·les més modestes, aquests dos 
actes es realitzaven en una mateixa cambra,183 ja que 
l’absis oferia la doble possibilitat de col·locar-hi un se-
ient per al dominus que rebia els clients i peticionaris, 
o un stibadium per als convidats més íntims, segons 
les necessitats.184 Només en aquells indrets que podien 
disposar de sales separades trobem que l’stibadium era 
construït d’obra i no a base de llits portàtils.

10.3. El cubiculum

Curiosament, tot i la concepció que es té del cu-
biculum com a sala de descans i dormitori i, per tant, 
associat a la part privada de la casa, en època romana 
és molt habitual trobar-los en els espais públics. Això 
es deu al fet que, sota el nom de cubiculum, s’agrupen 
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185. Per Clarke (1996, 601), estaria destinat a rebre personatges de més categoria que el propietari. Riggsby (1997, 40), tot i coincidir 
a considerar-lo un espai de recepció privilegiat, creu que es destinava a gent d’igual o menor estatus que el propietari, tot valorant que els de 
més categoria no solien visitar els seus inferiors.

tot un seguit d’estances que tenen uns trets comuns 
però finalitats molt diferents. El punt de partida és el 
mateix; en el cubiculum s’hi buscava intimitat, però 
aquesta es podia cercar per desenvolupar-hi activitats 
molt diverses. 

Alguns autors l’inclouen dins de l’esfera pública de 
la casa, considerant-lo, fins i tot, un espai de recepció 
privilegiat,185 en contraposició a l’atri, on s’acollia els 
clientes d’origen més modest.

Però més enllà de l’acte de la salutatio, el cubiculum 
també s’associava a altres espais de l’esfera pública de la 
casa. Així, era habitual la col·locació de sengles cubicula 
a banda i banda del triclini, que hi comunicaven. S’hi 
podien retirar, en un moment determinat, alguns dels 
convidats que volien descansar o gaudir, en intimitat, 
d’alguna de les ballarines participants a l’espectacle, 
però també podien retirar-s’hi el propietari i algun 
convidat quan havien de mantenir converses o negoci-
acions privadament (Zaccaria Ruggiu 2001, 97).

Si tot sovint totes aquestes cambres i espais resulten 
difícils d’individualitzar i identificar dins de l’estruc-
tura de cases, més complicat resulta, encara, establir la 
situació d’altres espais als quals es fa referència en les 
fonts per manca d’elements específics i les limitacions 
pròpies de l’arqueologia. Podríem esmentar les biblio-
teques o els espais de treball i arxiu del propietari, di-
fícils de situar si no s’han conservat elements específics 
de mobiliari que permetin individualitzar-los.

10.4. La vil·la dels Ametllers

Hem iniciat aquest capítol insistint en la separa-
ció que s’estableix, en les cases romanes, entre espais 
públics i privats. Dins d’aquest context, la vil·la dels 
Ametllers representaria un model mixt, en el qual, tot 
i haver-hi una separació clara i, fins i tot, física entre la 
zona pública i la familiar, seguien existint tot un seguit 
d’estructures polivalents que eren emprades tant per a 
la família com per rebre els convidats, no solament el 
conjunt de banys sinó també els diversos menjadors de 
l’habitatge.

La planta de la pars urbana es divideix clarament 
en dos sectors quasi independents, articulats al voltant 
d’uns patis enjardinats. El de la banda de tramuntana, 
distribuït al voltant del gran pati septentrional, corres-
pondria a la zona pública, en la qual es rebia els visi-
tants i es desenvolupaven la majoria d’activitats socials, 
mentre que el meridional, més clos i íntim, es desti-
naria a la família. Aquesta separació era no solament 
simbòlica sinó física, ja que al sector de migdia només 
s’hi accedia a través de dues portes situades a ponent i 

llevant del conjunt, una de les quals va ser condemna-
da en el moment de produir-se les primeres reformes 
de l’edifici. Aquesta cerca d’intimitat era apreciable 
no només en aquest aïllament del sector sinó també 
en la col·locació dels espais d’habitació. En el cas del 
bloc meridional de la vil·la dels Ametllers, la zona 
edificada es concentrava al costat occidental, la més  
allunyada del final de la terrassa, de la qual, a més, la 
separava un porticat, que tancava, per l’est, el jardí. 
Tot plegat donava una major intimitat als ocupants, 
que quedaven ocults per a qualsevol visitant que en-
trés a la vil·la ja fos per tramuntana o per llevant, i 
on el desnivell actuava de protecció. A més, allunyava 
aquestes estances de la pars rustica i dels qui hi treba-
llaven.

Desconeixem l’estructuració precisa d’aquest cos 
edificat, però el fet que el mur ensorrat que ocupa gran 
part d’aquesta zona presentés una alçada de gairebé 6 
metres, en un sector on el vessant del turó s’anava allu-
nyant progressivament de la zona edificada i, per tant, 
feia innecessari un mur de contenció d’aquella alçada, 
podria ser indicatiu de l’existència d’un edifici amb un 
primer pis. Si hagués existit, hauria permès una visió 
privilegiada de l’entorn, per sobre del porticat que tan-
cava la terrassa.

El sector públic de la residència es concentrava a 
l’entorn del pati nord. Era concebut com un element 
ornamental destinat a crear un entorn agradable per a 
les visites a les quals, al mateix temps, s’intentava im-
pressionar i enlluernar amb aquest entorn. Estructu-
ralment, les cambres de representació es disposaven en 
una llarga façana, de nord a sud, que tancava per l’est 
aquest pati enjardinat (fig. 146). Aquestes cambres 
s’obrien per ponent al pati, i per llevant creiem que a 
un segon jardí que, segurament, ocupava la zona fins 
al mur de contenció, emmarcant una gran vista sobre 
la badia i la mar.

Estructuralment, aquestes estances es distribuïen 
simètricament a banda i banda d’un espai central amb 
columnes on havia d’existir la sala principal del conjunt 
que presidia el pati i constituïa l’element focal d’aquest 
grup d’estances. Malauradament, res en queda, de la 
sala, i, per tant, qualsevol reconstrucció que se’n faci 
no serà altra cosa que una hipòtesi indemostrable ar-
queològicament. El que sí que es pot provar és l’exis-
tència d’aquesta sala, ja que són diversos els elements 
que així ho indiquen. Per un costat, la disposició de les 
estances a l’entorn d’aquesta cambra és pràcticament 
simètrica, ja que les dues situades a migdia i tramunta-
na presenten unes dimensions idèntiques, refermant el 
paper de centralitat d’aquest espai. No passa el mateix 
amb la sala excavada a l’extrem de tramuntana, que és 
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lleugerament més gran que la seva homòloga del costat 
de migdia, però això es deu a l’existència, en aquest 
segon indret, d’un passadís que comunicava el porticat 
oriental amb el gran pati i que no es reproduïa a la 
banda nord, raó per la qual les dimensions d’aquest es-
pai havien de ser compensades per les estances del sec-
tor, per mantenir la sensació de simetria. Altrament, la 
mateixa disposició dels elements ornamentals del jardí 
estava concebuda per ser apreciada des de l’espai situat 
a la banda de llevant. Com ja ha quedat expressat en el 
capítol destinat a la descripció dels jardins, tant la font 
com els elements ornamentals disposats a un i altre 
costat de la piscina foren concebuts per ser apreciats 
des de l’est, ja que des de qualsevol altre punt de l’en-
torn els elements se sobreposarien i s’emmascararien 
l’un a l’altre.

Finalment, val a dir que aquest espai central era 
l’únic punt, excepte el passadís-vestíbul d’accés, en què 
la façana es veia interrompuda i no era ocupada per un 
mur corregut sinó per pilars o columnes. Aquests, dels 
quals només es conserven els basaments, no s’assenta-
ven sobre la roca sinó en el farcit col·locat per regula-
ritzar el terreny en època augustal. Això podria induir 
a pensar que es tracta d’un element afegit a posteriori, 
però dos arguments ho descarten. Per una banda, no 
existeix cap traça de mur ocupant aquest espai, que si 
hagués existit s’hauria aprofitat per assentar-hi els basa-
ments, i, a més, els murs de ponent dels àmbits situats 
a tramuntana i migjorn es perllonguen un curt tram 
més enllà del límit de les respectives cambres. Això 

és així perquè aquests dos elements actuaven de basa-
ment per a unes columnes o pilars que completarien el 
sistema de sosteniment d’aquest espai central.

Res sabem respecte a quina era l’aparença d’aquesta 
estança, més enllà del fet que es presentava lleument re-
alçada respecte al porticat del pati, del qual el separava 
un petit graó, i que per ponent s’obria cap al porticat i 
el jardí gràcies a una façana tripartida, assentada sobre 
quatre columnes o pilars. La solució adoptada per defi-
nir la totalitat de l’àmbit podia ser molt diversa, anant 
des d’una cambra tancada, de planta quadrangular, fins 
a solucions més agosarades com la creació d’un espai 
absidat, obert a través de tot un seguit de columnes al 
seu perímetre que permetessin una visió no solament 
del jardí sinó que obrissin l’espai cap a l’exterior de 
la vil·la i en el qual el jardí de l’extrem de llevant del 
podi actuaria com a element de transició entre la sala 
i el paisatge de l’entorn. Una solució del segon tipus, 
més oberta, connectaria més bé amb la concepció de 
l’espai com a triclini estival, en íntim contacte amb el 
jardí i el paisatge dins un joc d’integració de l’entorn 
dins l’edifici.

Tampoc sabem res de la funcionalitat específica de 
les estances de l’extrem septentrional del conjunt, ja 
que ni tan sols conservaven els sòls i, segurament, es 
destinaven a funcions polivalents, actuant com a sales 
de recepció secundàries. Aparentment, no sembla gaire 
factible que actuessin com a cubicula lligats al gran saló 
triclinar, ja que es conserva la porta de la cambra de 
migdia i s’obriria al passadís d’accés a l’edifici i no cap 

Figura 146. Restitució de la façana de llevant dels Ametllers, on es concentraven la majoria de les sales de recepció de la vil·la, tant en 
època altimperial com al baix imperi (dibuix: J. Sagrera).
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186. No sabem quines obertures hi havia a les cambres de l’extrem septentrional que es conservaven per sota del nivell de circulació.

al gran triclini, i per tant no s’establiria, entre aquests 
dos espais, una relació funcional directa.186

De les cambres del costat de migdia, només de dues 
en coneixem la funcionalitat específica: actuaren de 
forma successiva com a triclinis hivernals (àmbits 19 
i 14). De forma pràcticament quadrangular, lluny per 
tant de les recomanacions vitruvianes, el tret principal 
que les distingeix de les del seu entorn és el fet que, 
en un moment o altre, van disposar d’un sistema de 
calefacció per hipocaust (fig. 39 i 40). Originalment, 
aquesta funció era realitzada per l’àmbit 19. Dotada 
d’un sistema d’hipocaust, alimentat per un forn situ-
at a migdia (dins l’àmbit 14), cap element més enllà 
d’aquest ens indica la seva funció com a menjador 
(fig. 147). Ni tan sols ens hi ajuda el paviment de la 
sala, ja que el sòl que es conserva, un opus tessellatum 
policrom de decoració geomètrica, va ser col·locat en 
època severa, precisament el moment en què va perdre 
la seva funció original. Es tracta d’una sala oberta cap 
a llevant. Originalment, també podia haver presentat 
alguna finestra o obertura que la comuniqués amb el 
porticat del jardí situat a ponent, però la construcció 
del conjunt termal i l’eliminació de l’esmentat porti-
cat, substituït per una o més sales de nova planta, va 
fer desaparèixer aquesta comunicació.

Amb les reformes d’època severa el triclinium hi-
vernal es va desplaçar cap a migdia, ocupant un nou 
espai que fins llavors havia format part de l’àrea de ser-
vei de l’habitatge (àmbit 14). Era més gran que l’àmbit 
que anteriorment complia aquesta funció i, a més, es 
va dotar d’un element ornamental de gran rellevàn-
cia que ocupava el costat de migdia. Efectivament, en 
aquella banda de la cambra es va construir un nimfeu, 
decorat amb un aplacat de marbre, que li donava vida 
i sumptuositat. L’estança era concebuda com un espai 
interior, a diferència del que devia succeir amb el gran 
triclini estival del pati nord. El seu paviment devia ser 
de plaques de marbre, tal com una part de la decora-
ció parietal, mentre que la resta de les parets es devien 
decorar amb pintures. Aquesta conclusió es dedueix de 
la distribució de les restes recuperades a l’interior del 
farciment de l’hipocaust de la sala, ja que els fragments 
d’aplacat de marbre es concentraven a la zona de mig-
dia, a l’entorn del nimfeu, mentre que a la resta del 
farciment hi predominaven els petits fragments d’arre-
bossat de calç pintat.

Aquesta sala, concebuda per a un ús hivernal, no 
podia obrir-se excessivament cap a l’exterior, i per tant 
es va potenciar de forma molt remarcable la seva deco-
ració interior, especialment visible en el fet d’integrar 
un nimfeu en la seva obra.

Tot i que són objecte d’un capítol específic, també 
mereixen un esment, en aquest apartat, els banys de la 
casa. La seva col·locació, enmig de les sales de represen-

tació, en un indret que va obligar a malmetre de forma 
irreversible el porticat del pati nord, indica la impor-
tància que es donava a aquesta mena d’instal·lacions  
i la seva vinculació amb les zones públiques de la casa. 
Els banys domèstics no eren, només, un fet higiènic ni 
una mostra de riquesa i estatus, sinó que eren, també, 
un espai de relació, una comoditat que calia oferir als 
visitants i a les amistats, i per aquesta raó la seva situ-
ació era entre les sales d’aparat i representació i no en 
l’entorn més íntim i familiar.

Ja hem comentat, a l’inici d’aquest apartat, que sota 
la denominació de cubicula s’agrupen tot un seguit 
d’estances que poden tenir una funcionalitat que va 
més enllà del descans i que, en tot cas, es caracteritzen  
per donar intimitat a les activitats que s’hi realitzen. 
Aquesta mena de cambres són, tot sovint, difícils d’in-
dividualitzar, i això és el que succeeix a la vil·la dels 
Ametllers. Cal remarcar que desconeixem gran part de 
l’estructura meridional de l’edifici, on precisament se 
situaven els apartaments privats de la casa, i també cal 
tenir present la possible existència d’un primer pis en 
determinats sectors del conjunt. De tota manera, no 
es pot descartar que algunes de les estances situades al 
nord, que es conserven per sota del nivell de circulació, 
fossin destinades a apartaments per als convidats.

També, a la part interior i privada de la casa, es 
troben cambres destinades a activitats socials, si bé 
exclusives, destinades a la família i als amics més ín-
tims. Així, l’exedra que tancava per migdia el pati sud 
era emprada com a menjador (fig. 57 i 148). Ho de-
mostra l’existència de tot un seguit d’instal·lacions de 
servei que s’hi associen i que haurien funcionat com 
a cuina. La seva localització, amb una excel·lent visió 
tant del jardí com del paisatge de l’entorn de la vil·la, 
el convertien en un indret excel·lent per reunir-se un 

Figura 147. Restes de l’arc de comunicació existent entre els 
hipocausts dels àmbits 14 i 19. Els dos espais foren emprats de 
forma successiva com a triclinis hivernals, en paredar-se l’arc 
de comunicació en el moment de construcció de l’hipocaust 
de l’àmbit 14.
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petit grup de persones i gaudir d’una amena conversa 
mentre es prenia un refrigeri. No es pot descartar que 
existís una segona exedra a l’extrem contrari del pati, 
que se situaria a prop de la segona cuina de la casa, que 
ocuparia, fins a època severiana, l’àmbit 14. Després 
seria substituïda pel nou triclini hivernal que ocuparia 
aquest espai. 

10.4.1. el baix imperi

La concepció de les sales de recepció va patir im-
portants modificacions en època baiximperial de la 
mà dels canvis en les relacions socials que s’imposa-
ren a partir de finals del segle iii. Potser la vil·la dels 
Ametllers no és el millor exemple de la majestuositat i 
rigorisme de què es dotà, tot sovint, la relació entre el 
dominus i la població, atès que les reformes introduïdes 
a l’edifici són importants però van més encarades cap 
al vessant productiu del fundus.

La vil·la baiximperial dels Ametllers tenia poques 
similituds amb l’edifici existent a principis del segle 
iii. El gran triclini estival va ser eliminat conjuntament 

amb totes les estances del sector nord i els dos patis, 
espais de lleure per excel·lència. També els banys fo-
ren abandonats i transformats en modestes estances 
d’ús poc definit, vinculat, això sí, amb les estances del 
propietari. Una cosa similar va succeir amb el triclini 
hivernal, que va veure com el nimfeu era suprimit i 
pavimentat novament amb un sòl d’opus signinum.

De fet, els espais de representació semblen con-
centrar-se en tot un seguit d’àmbits amb una funció 
més simbòlica que pràctica. El més conegut d’aquests 
espais és el vestíbul de la casa, un espai de reduïdes 
dimensions que es va dotar d’un paviment de mosaic 
dedicat al propietari i en el qual s’autorefermava, mos-
trant simbòlicament, a través d’una al·legoria, la seva 
importància com a element indissociable del benestar 
del fundus. A través de la representació del mosaic i de 
la seva inscripció, el propietari es mostrava, ell mateix, 
com la persona de qui depenia directament el benestar 
i la felicitat de Turissa.

Aquesta cambra s’obria axialment a una segona es-
tança, de reduïdes dimensions, però amb un cert luxe: 
l’antic frigidarium (fig. 149). L’accés, de nova cons-
trucció, es va dotar d’un llindar de blocs de sorrenca 
que creava un graó que havia de superar el visitant. 
Aquest desnivell revestia un valor simbòlic dins la gra-
dació d’elements que conduïen el visitant fins al domi-
nus. L’aprofitament de l’antiga sala termal com a espai 
de recepció i representació devia ser motivat per la 
seva situació i per l’existència de l’antiga banyera orna-
mental, dotada de decoració musiva i nínxols. Aques-
ta disposició permetia assimilar la sala a les basíliques 
domèstiques dotades d’un absis que constitueixen un 
dels trets definidors de la cerimònia de la recepció en 
època baiximperial.

Així, si bé d’una forma molt modesta i més simbò-
lica que espectacular, es reproduïa, a la vil·la dels Amet-

Figura 148. Una exedra tancava per migdia el segon dels jardins 
de la vil·la. Molt malmesa per reformes posteriors i, sobretot, 
per l’ensorrament de part de la terrassa amb posterioritat a 
l’abandonament de la vil·la, aquesta estructura va servir de 
menjador privat.

Figura 149. En època baiximperial algunes de les antigues sales 
termals s’aprofitaren com a sales de recepció. L’antic frigidarium, 
situat axialment respecte al vestíbul, es devia aprofitar, tot i les 
seves reduïdes dimensions, com a sala d’audiència, amb els 
antics nínxols decoratius com a marc ideal per emmarcar-hi la 
figura del dominus (foto: Arxiu Mas).
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187. Existien dues cambres més pavimentades amb sòls de mosaic, però que pertanyen a èpoques molt anteriors i que es van aprofitar, 
reparant-ne alguns desperfectes. La seva supervivència al llarg dels segles iii i iv cal relacionar-la amb el fet que no podien ser aprofitats, a 
diferència dels sectilia del triclini hivernal, de plaques de marbre, o dels de les termes que foren desmuntats per aprofitar les rajoles de les 
pilae de l’hipocaust.

188. La zona a l’entorn de l’emblema amb els putti sembla definir l’espai ocupat pels triclinis. No sembla que cap de les sales s’adapti a 
l’existència d’un stibadium, i probablement es va mantenir l’antic sistema de lecti disposats en U.

189. Recordem que en la societat romana es feia servir la pintura per reproduir jardins o arquitectures de luxe on aquestes no existien, o 
es recobrien les parets i columnes bastides amb materials simples i barats, amb aplacats de marbre i pedres nobles.

llers, l’esquema bàsic del ritual de la recepció tal com 
era concebut en època baiximperial. L’axialitat, que 
s’iniciava a la part baixa del turó i acabava portant el 
visitant a través d’una gradació sempre ascendent fins 
al propietari, el simbolisme del seu poder, representat 
en el mosaic, i la seva escenificació amb un aparell es-
cenogràfic expressat a través de la basílica domèstica, 
reuneix tots els elements de la ideologia del dominus.

Però la importància de la ideologia no acaba aquí. A 
la cambra situada a migdia del vestíbul, es va col·locar 
un segon sòl d’opus tessellatum, decorat amb un emble-
ma central emmarcat per la representació de putti amb 
símbols que fan referència a les quatre estacions (fig. 
150, 178 i 179). Desconeixem quina era la decoració 
de l’espai central, però la seva funció simbòlica devia 
ser, un cop més, la de refermar la ideologia imperant 
i el paper preponderant del dominus com a senyor i 
protector del territori. 

Es tracta de dos mosaics de gran valor simbòlic però 
d’una escassa qualitat artística, obrats amb materials 
pobres (s’empraren, per exemple, fragments de rajoles 
per fer les tessel·les de color vermell).187 En aquesta 
decoració musiva i en la localització de les estances 
s’aprecia, clarament, que, tot i les dificultats econòmi-
ques que devia travessar el fundus, que no permetien al 
dominus construir un edifici adequat al seu estatus so-
cial o, almenys, a l’estatus al qual aspirava, es va inten-
tar dotar dels elements simbòlics consubstancials al seu 
rol. Així, a través del mosaic, en el qual es feia servir 
com a fons un conjunt d’arcades pròpies d’una arqui-

tectura de palaus, el vestíbul intentava rememorar la 
magnificència de les façanes de les grans domus o pa-
laus. L’altra cambra devia ser el triclinium, segurament 
amb una funció polivalent que tant servia perquè el 
dominus hi realitzés la recepció de grups de visitants i 
treballadors com per celebrar-hi els àpats socials.188

Per tant, si bé la vil·la de Tossa d’època baixim-
perial queda molt lluny de les grans vil·les senyorials 
que constituïren els centres d’altres fundi, sí que estava 
clarament imbuïda de la ideologia imperant tot mos-
trant-la a través d’elements simbòlics, una eina molt 
emprada al llarg de tota la història de Roma, en la qual 
l’artifici era una eina molt important per mostrar allò 
que no es podia obtenir materialment.189 

Figura 150. En època baiximperial, nous mosaics decoraren 
algunes de les sales. Restes del mosaic de l’àmbit 23, poc després 
de la seva troballa (foto: MAC-Girona).
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El bany en època romana no era exclusivament un 
acte higiènic, sinó que, per damunt de tot, era un acte 
social, i les termes, un espai per poder-se reunir per 
gaudir del temps lliure però també per fer-hi contac-
tes, negocis i, per damunt de tot, sentir-se romà. Era 
per aquest vessant social que el bany havia assolit a 
Roma un ritual codificat i que necessitava uns espais i 
infraestructures molt específics: les termes.

Tot i ser un dels elements més característics del 
món romà, el bany va ser un fenomen relativament 
tardà, almenys pel que fa a l’establiment definitiu de 
la seva estructura canònica, que s’inspirà en elements 
i costums preexistents, als quals afegiren les novetats 
aportades pel nivell tecnològic romà i les comoditats 
que la societat exigia.

Això no vol dir que el bany fos desconegut a Grè-
cia o al món itàlic, però en aquells ambients culturals, 
aquell acte era despullat del vessant social i era un fet 
eminentment individual. A Grècia el bany es podia 
trobar, tant en àmbit privat com públic, ja en el segle v 
aC, com s’ha pogut documentar a l’eixample de la ciu-
tat d’Olint. En l’esfera pública, el bany solia associar-se 
al gimnàs, com una necessitat després de realitzar els 
exercicis corresponents. Es tractava, en ambdós casos, 
d’un bany essencialment realitzat per ablució, emprant 
una tecnologia molt simple que es limitava, tot sovint, 
a una petita banyera individual o a un cossi, amb un 
escalfament secundari que procedia de l’escalfor resi-
dual de la cuina o la llar o, més rarament, fent servir 
brasers (fig. 151).

També al món itàlic el costum del bany es trobava 
molt estès a la Campània o a l’Etrúria, però era es-
sencialment un costum privat, individual. Exemples 
d’aquest estadi inicial els trobem a Cosa, on s’empra-
ren estructures de tipus grec (Broise i Jolivet 1991, 81), 
però més ens interessa el bany domèstic de Villa Prato, 
a Sperlonga, atès que és un dels exemples coneguts més 
antics de banys en entorn rural. Es tracta, ja, d’un bany 
a mig camí entre els models preexistents i els que s’aca-
baren imposant a Roma. Hi trobem petites banyeres 
per a banys d’immersió, i es decoraven, les cambres, 
amb un cert grau de luxe, amb ús de paviments de 
mosaic (Lafon 1991).

Aquests banys de Villa Prato, doncs, reunien ja dues 
de les característiques de les termes romanes: el bany 
per immersió i la sumptuositat de l’ambient, i caldria 
afegir-ne d’altres, com la combinació d’espais freds i 
calents o l’establiment de circuits clarament codificats 
dins el ritual del bany.

La creació i extensió del nou model de bany re-
querí tot un seguit de condicionants: calia una major 
disponibilitat d’espai, que, en àmbit urbà, es podia 

començar a obtenir quan les grans domus baixrepubli-
canes començaren a establir una competència pel luxe 
i l’ostentació que les portà a guanyar espai adquirint 
el de les finques veïnes. També calia un cert estatus 
econòmic, ja que es tractava d’establiments que reque-
rien un manteniment (aigua, combustible, neteges...) i 
personal. Però, sobretot, calia una major disponibilitat 
de temps per part de l’usuari, precisament per aquesta 
codificació del ritual del bany. Si a aquest fet hi afegim 
el gust que ràpidament s’imposà per dotar aquests es-
pais d’elements i decoracions sumptuosos, no sorprèn 
que fos en època baixrepublicana quan aquest tipus 
de bany es comencés a imposar ni tampoc que es con-
vertís en un dels símbols de l’otium. Tots aquests ele-
ments, aparentment superflus, però, no tindrien gaire 
sentit si el bany no es dotés d’un vessant social i es 
concebessin, tant els públics com els privats, com un 
espai social, per compartir. D’aquí ve que, tot sovint, 
els banys domèstics es trobessin integrats dins la part 
pública de la casa.

Van ser les termes públiques les que marcaren les 
pautes i models que posteriorment es traslladaren, a 
escala, a les domus i vil·les. Un dels models més antics 
el trobem a Pompeia (termes de Stabia) (fig. 152), on 
es combinaven els banys amb el gimnàs i on el més 
remarcable era, potser, l’existència d’un recorregut 
definit. L’expansió d’aquest model no solament a la 
mateixa Pompeia (termes republicanes) sinó a altres 
ciutats itàliques com Musarna o, fins i tot, a ciutats de 
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Figura 151. Restitució dels banys d’Olímpia.
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190. Quan aquesta duplicitat d’estructures no era possible, la separació entre homes i dones se solia fer per franges horàries.

la península Ibèrica com Empúries, Baetulo i Valentia, 
mostren la ràpida extensió d’aquest tipus de bany, que 
acabà esdevenint un símbol de romanitat de la ciutat 
i dels seus usuaris, i convertint-se en un equipament 
essencial en qualsevol ciutat romana.

S’atribueix a Sergius Orata la invenció de l’element 
tecnològic que acabà de definir les termes romanes: 
l’hipocaust. Aquest sistema d’escalfament de les sales 
consisteix en l’aixecament del sòl de les cambres mit-
jançant l’ús de pilarets o columnes (suspensurae) cre-
ant un espai buit per on circulava l’aire calent produït 
per un forn que es podia fer servir, alhora, per escalfar 
l’aigua de les banyeres. Aquesta innovació va permetre 
crear autèntiques sales calentes, saunes i espais tempe-
rats, la qual cosa va afavorir el creixement dels banys i 
la multiplicació dels seus espais. Tot i que l’hipocaust 
es va acabar utilitzant en altres espais domèstics, com 
els triclinis hivernals, per exemple, se’l pot considerar 
l’element definidor i simptomàtic dels banys.

No analitzarem aquí les grans termes imperials que 
van acabar esdevenint edificis monumentals amb cabu-
da per a centenars de clients, que definien un element 
fonamental del paisatge urbà i que van ser copiades, 
encara que sigui a una escala menor, en totes les ciutats 
de l’imperi, ja siguin per promoció pública, pagades 
per magistrats municipals, o per iniciativa privada, 
concebent-les com un negoci. Tot i això, cal remarcar 
que, tot sovint, a les termes domèstiques, sobretot a les 
vil·les on la disponibilitat d’espai no era un problema, 
s’intentà reproduir l’estructura i circulació dels banys 
públics urbans.

I és que són els banys públics, precisament pel seu 
caire social, els que defineixen l’existència d’uns recor-
reguts determinats i estandarditzats. Així, un recorre-
gut canònic seria el que passaria per l’apodyterium, la 

palaestra, el tepidarium, el laconicum, el caldarium i el 
frigidarium (vestidor, palestra, sala temperada, sauna, 
sala calenta i sala freda). No era aquest l’únic circuit 
existent. Les variants són molt grans i depenen de l’es-
pai disponible o de la quantitat de cambres; es poden 
eliminar alguns ambients o multiplicar la presència 
d’altres, i, de fet, moltes termes públiques disposaven 
d’espais simètrics, destinats, respectivament, a homes 
i dones.190 Repassar ràpidament la terminologia ens 
ajudarà a comprendre la mateixa concepció que els ro-
mans tenien del bany.

L’apodyterium era essencialment el vestidor. Im-
prescindible en els banys públics, no sempre era pre-
sent en els privats, on, tot sovint, quedava integrat dins 
de sales d’ús polivalent que majoritàriament agrupa-
ven el vestidor amb el bany fred. La palaestra, hereva 
directa del gymnasion grec, era un espai, habitualment 
un pati porticat, destinat a la realització d’exercicis o 
esports. En les termes públiques, podien consistir en 
petits patis porticats o en gegantins espais que, barre-
jats amb els jardins, acabaven conformant grans parcs 
que envoltaven l’edifici termal i el separaven de la resta 
de la ciutat. Són pràcticament inexistents en l’àmbit 
domèstic, on, en tot cas, s’usaria el peristil com a espai 
d’exercici. Es troben presents, de vegades, a les vil·les, 
si bé solament en aquelles més grans i monumentals.

El laconicum o sauna era una estança destinada a fer 
suar. Per tal d’assolir les altes temperatures necessàries 
calia una infraestructura molt concreta. Inicialment, 
s’empraven brasers o estufes, fet que definia la forma 
de la cambra, que havia de ser circular per repartir de 
forma equilibrada l’escalfor. L’aparició de l’hipocaust i 
la construcció de cambres d’aire que distribuïen la calor 
pel terra i les parets va afavorir els canvis arquitectònics 
en l’estança, que tot sovint es pot individualitzar pel 
fet de rebre escalfor per més d’un forn. La variant més 
usual era la sudatio, que introduïa vapors a la cambra 
creant una sauna humida i, per tant, requeria la pre-
sència d’una caldera per diferenciació amb el laconi-
cum, essencialment de calor seca. De vegades, la sauna 
no ocupava una estança específica sinó que aprofitava 
la mateixa sala del caldarium. Així, per exemple, a la 
vil·la de Pla de Palol (Platja d’Aro), el caldarium dis-
posava de tres praefurnia i, a més, l’arc de comunicació 
del seu hipocaust amb el de la sala veïna es podia tan-
car, aïllant la sala (Nolla (ed.) 2002, 29-40). Aquesta 
multiplicitat de forns i l’aïllament que es podia donar 
a la sala podrien indicar un ús com a sauna de l’espai, 
en determinades ocasions.

El tepidarium o sala temperada era una cambra tot 
sovint polivalent. Habitualment dotada d’hipocaust, 
però allunyada de la font de calor, tant actuava com a 
espai de transició entre els sectors fred i calent dels banys 
com es podia fer servir per realitzar-hi massatges.

Figura 152. Planta de les termes romanes de Stabia a Pompeia. 
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191. Una altra vil·la molt propera a Empúries com Mas Gusó sí que acabà disposant d’un conjunt de banys que fou bastit a principis del 
segle iii i que, potser, caldria posar en relació amb les dificultats que travessà la ciutat empordanesa en aquell moment (Casas i Soler 2004).

El caldarium era la sala calenta i l’espai probable-
ment més definidor del que són les termes romanes. 
Dotada d’hipocaust, el forn solia sustentar una caldera 
que alimentava amb aigua calenta la banyera o alveus 
de la cambra. Aquesta banyera, d’obra, solia situar-se 
en un espai diferenciat de la cambra, a tocar del forn, 
i estructuralment estava dotada de graons que servien 
no solament per accedir-hi sinó, també, per seure-hi, 
ja que si bé el bany romà era per immersió, aquesta 
solia ser parcial en el caldarium, on l’aigua arribava a 
assolir altes temperatures. 

Per contra, el frigidarium, o sala per a banys freds, 
podia disposar d’un o diversos alvei de característiques 
similars al del caldarium, però també de grans piscines 
(natationes) o, fins i tot, aprofitar la mar com a espai de 
bany en aquells conjunts situats arran de platja.

Tota aquesta multiplicitat d’àmbits permetia crear 
conjunts molt diferents atenent a les disposicions d’es-
pai o econòmiques, o als gustos del propietari. Així, en 
àmbit domèstic era habitual trobar conjunts senzills 
en els quals el bany es reduïa a una sala freda i una 
altra de calenta, mentre que en els grans conjunts im-
perials es multiplicava la quantitat de sales, amb grans 
frigidaria dotats de gegantines natationes que rebien 
el nom de basilicae thermarum, o on les sales calentes 
podien conformar una gradació de cambres destinades 
a ser utilitzades a diferents hores del dia tot aprofitant 
el desplaçament de la llum i l’escalfor solars (helioca-
minus).

En context urbà, els banys es convertiren en un 
element habitual a les cases, especialment a les de les 
classes més benestants, tot i que a la ciutat es disposava 
d’un o diversos establiments públics de banys. La seva 
existència i la seva localització, tot sovint en l’esfera pú-
blica de la casa, demostra un cop més la identificació 
d’aquest ritual com un element simbòlic de romanitat 
que cal integrar com una part més dels actes de recep-
ció als convidats. Majoritàriament, es tractaria d’espais 
modestos, essencialment per la manca d’espai existent 
a les cases, però sempre disposant dels dos elements 
essencials, és a dir, una sala per als banys calents i una 
altra per als freds. La disponibilitat d’espai i el nivell 
econòmic del propietari determinaren l’existència de 
conjunts més complexos dins l’àmbit domèstic urbà. 
Aquest tipus de banys són molt abundants en època 
baixrepublicana, i el seu nombre relatiu va davallant 
en època imperial. Una de les raons és la multiplicació 
dels banys públics, que els podien fer, en certa mesura, 
innecessaris (Vivó et al. 2006, 16), però creiem que 
un cop més la situació política i el tipus de relacions 
socials, en època baixrepublicana, marcarien aquesta 
evolució del bany, dins una concepció de privatització 
de tots els aspectes del poder i d’allò que representa ser 

romà. En les cases de l’imperi, un cop la situació polí-
tica quedà ben definida i la casa ja no era eina o esce-
nari de la lluita política, semblaria que s’anà imposant 
el vessant més lúdic, integrant el bany dins el circuit 
d’elements que conformaven l’otium del propietari.

Molt diferent va ser l’evolució dels banys en entorn 
rural. Per començar, la no-existència d’altres banys pú-
blics a l’entorn determinà que, al llarg de l’imperi, els 
banys rurals no disminuïssin, ans al contrari. Se’ls tro-
ba en la immensa majoria de vil·les. Però hi ha un altre 
factor que determina el triomf d’aquesta estructura, i 
és la seva integració dins el conjunt d’elements sim-
bòlics considerats essencials per a l’otium. Bona prova 
de la seva integració com un element social més que 
higiènic el trobem en la multiplicació de conjunts de 
bany que poden existir en les vil·les més luxoses, igual 
que succeeix amb la multiplicació dels triclinis o sales 
d’aparat.

L’aparició de banys en vil·les itàliques s’inicià al se-
gle ii aC, i conegueren una gran expansió de la mà del 
creixement del nombre de vil·les destinades a l’otium.

A la zona del nord-est hispà, tenim indicis de l’apa-
rició d’algun conjunt termal en època republicana en 
les primeres vil·les, com succeeix a la vil·la del Moro 
de Torredembarra (Piñol 2000; Remolà 2003), però la 
seva implantació va de la mà de l’expansió de la consci-
ència del que implicava ser romà i, de fet, la presència 
d’uns banys acabà sent un dels trets definidors de la 
vil·la romana al llarg del segle i. És cert que no totes les 
vil·les disposaven de banys, com succeeix en alguns es-
tabliments eminentment agrícoles, i que o bé no eren 
habitualment freqüentats pel propietari o aquests vivi-
en en una ciutat molt propera, com segurament devia 
succeir a la vil·la de Tolegassos (Viladamat), situada 
molt a prop de la ciutat d’Empúries.191

Inicialment, molts d’aquests conjunts presentaven 
una estructura simple, dotats de les dues cambres es-
sencials per al bany dins la concepció romana com són 
el frigidarium i el caldarium, i, al llarg de l’època im-
perial, s’ampliaren de forma important, multiplicant 
la quantitat de cambres, creant circuits de bany d’una 
certa complexitat i augmentant la riquesa de la seva 
ornamentació, fins a arribar a un moment de màxima 
esplendor a cavall dels segles ii-iii, dins els programes 
d’embelliment de moltes vil·les del territori.

Van ser les vil·les amb un fort vessant dedicat a 
l’otium, les suburbanes o les litorals i marítimes, les 
que presentaven els conjunts de bany més esplèndids, 
arribant a disposar, com en el cas de la vil·la dels Munts 
(Altafulla), de més d’un conjunt i, fins i tot, emprant 
la mateixa mar com a part dels edificis, integrant-la 
com una gegantina natatio d’aigua freda dins el circuit 
de bany.
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11.1. Els banys dels Ametllers (fig. 153)

En un dels capítols inicials del present estudi, hem 
analitzat breument l’impacte que el descobriment i l’ex-
cavació de la vil·la dels Ametllers va tenir en la histori-
ografia espanyola i com, moltes vegades, tot un seguit 
d’hipòtesis i interpretacions basades en dades parcials i 
excavacions incompletes van acabar esdevenint, a base 
de repeticions, llocs comuns i veritats absolutes que 
s’acceptaven sense discussió. Des del punt de vista de 
l’estructura de l’edifici, potser l’element més analitzat, 
a part del mosaic de Vitalis que s’estudia en un altre 
apartat, és el conjunt dels banys. Això es deu, almenys 
en part, al fet que des dels anys trenta del segle xx es 
trobava completament excavat, cosa que permetia rea-
litzar una anàlisi completa de la seva estructura i evolu-
ció. Tot i això, al llarg de les dècades centrals del segle 
passat les termes, com la resta del conjunt de la vil·la, 
no van ser revisades sinó que es publicaren tal com les 
va descriure Castillo en les seves conclusions.

Per entendre les interpretacions posteriors del 
conjunt, cal analitzar quines foren les troballes que 

es realitzaren en aquests espais i com les interpretà 
Castillo.

No sabem si en el moment de la seva intervenció 
les cambres del conjunt termal ja estaven excavades 
fins a nivell de paviments. Dels escrits anteriors de Solé 
de Morell es dedueix que, almenys les dues estances 
septentrionals del conjunt, haurien estat excavades per 
Melé, ja que n’interpretà una (àmbit 28) com el tabli-
num de la casa.

Les excavacions del sector foren completades per 
A. del Castillo, que va aixecar els sòls d’opus signinum 
que pavimentaven les diverses estances i va descobrir 
tot un seguit d’elements i materials relacionats amb 
el funcionament del conjunt termal. En la descripció 
de les troballes realitzades entre els anys 1933 i 1936, 
esmentava la localització de la cisterna situada a po-
nent del conjunt, que ell considerava de la segona fase 
constructiva de l’edifici (segle iv), i el que creia que era 
la sortida d’aire calent de l’hipocaust, que, travessant 
l’estança meridional, connectaria amb el pati situat a 
ponent (Castillo 1939, 251). En realitat, i com ja ha 
quedat clar en la descripció de les estructures, aquest 

element no existeix i Castillo va interpretar com a tal 
un tram de la canalització d’aigua que, de nord a sud, 
travessa el conjunt termal i al qual s’hi va afegir una 
desviació procedent de l’espai de servei situat a l’oest 
del balneum.

En el moment de llevar els paviments d’opus signi-
num de les diferents estances dels banys, es va localitzar, 
en tres d’elles, les restes d’una instal·lació d’hipocaust 
(fig. 42 i 154). L’espai es trobava farcit per un nivell de 
0,75 m de potència de terra compacta, amb fragments 
de mosaic i estucs. Per sota, hi havia una segona capa 
d’entre 0,30 m i 0,40 m de potència, de terra flonja 
amb cendres i dins de la qual es conservaven, in situ, 
algunes bases de rajol de les pilae de l’hipocaust. Entre 
els materials també es feia notar la troballa de nombro-
ses tegulae i boques de ceràmica o d’os, tubs d’aire ca-
lent així com conductes de ceràmica encastats als murs 

Figura 153. Planta dels banys 
de la vil·la dels Ametllers, amb 
la indicació dels diferents àm-
bits.

Figura 154. Vista d’algunes sales dels banys en el moment de la 
seva excavació, quan encara conservaven algunes de les pilae de 
l’hipocaust, així com la catifa de mosaic que marcava la porta 
entre els àmbits 24 i 25 (foto: Arxiu Mas).
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192. Castillo 1939, 256. El problema d’aquesta interpretació és que ell incorporava, entre les estances més antigues, les dues de l’extrem 
de tramuntana del conjunt, que foren bastides essencialment amb pedra i morter.

193. Castillo 1939, 251. En realitat sí que existeix una comunicació a nivell d’hipocaust entre aquesta estança i la situada a migdia, 
però en ser oberta, com veurem, en un mur preexistent, no es va fer un arc sinó un esvoranc al mur de comunicació. El curiós és que aquest 
forat és clarament visible a les imatges de la seva publicació (làm. vi, 2).

que escalfaven les parets de les estances (concameratio) 
(Castillo 1939, 250-251).

Si Melé parlava de restes de mosaic referint-se a la 
cambra de l’extrem septentrional del conjunt, ja no es 
conservaven en el moment de la intervenció de Cas-
tillo, que va aixecar el sòl de morter i va localitzar la 
piscina quadrangular que ocupava, inicialment, tota 
l’estança. En el seu farciment, barrejades amb pedres es 
trobà una gran quantitat de restes de salaons (Castillo 
1939, 237-241).

En la primera publicació que Castillo escrigué so-
bre la vil·la (Castillo 1934), va proposar una evolució 
que, partint d’un nucli petit de cambres del segle i, 
format precisament per les sales de banys, seria molt 
ampliat al segle iv amb l’addició d’una fila d’àmbits 
pavimentats amb mosaic al costat de llevant. La seva 
interpretació es basava en diverses premisses: que tots 
els mosaics localitzats durant les excavacions, no sola-
ment els de la façana oriental sinó els fragments trobats 
com a farcit dins els hipocausts dels banys, s’havien de 
datar al segle iv, i que les cambres orientals no existien 
en època altimperial. Per altra banda, analitzava les di-
verses tècniques constructives i considerava que el rajol 
era característic de les construccions més antigues, i la 
pedra i morter de la vil·la, del segle iv.192 Finalment, 
atribuïa a aquesta segona fase baiximperial la construc-
ció de la petita banyera dotada de nínxols que ocupava 
l’extrem nord-occidental del conjunt (Castillo 1934, 
149-152). Aquesta atribució tardana dels mosaics su-
posava que calia datar la remodelació que implicava la 
seva destrucció i la col·locació dels paviments d’opus 
signinum en una reforma posterior que ell situa en 
època visigoda.

En el segon estudi, publicat uns anys més tard, al 
final de les seves excavacions, Castillo va matisar algu-
nes de les seves afirmacions anteriors, admetent que 
gran part del problema de datació del conjunt depenia 
de l’atribució cronològica dels mosaics, ja que, si fossin 
anteriors als de la façana oriental, llavors la col·locació 
dels paviments de signinum es podria situar al segle 
iv, però mantenint com a hipòtesi de treball el seu 
conjunt de conclusions ja apuntades el 1934 (Castillo 
1939, 241).

Pel que fa a la interpretació dels diferents espais, 
considerava la cambra amb hipocaust de l’extrem de 
migdia com l’apodyterium, seguida, de sud a nord, 
pel tepidarium i el caldarium (fig. 155), directament 
relacionat amb la piscina. Les dues primeres estances 
s’escalfarien amb el forn situat a migdia, mentre que el 
caldarium restaria aïllat de les altres dues estances a ni-

vell d’hipocaust i disposaria d’un forn propi, localitzat 
a ponent.193

Al segle iv es prescindí dels hipocausts i de la pis-
cina, però s’hi afegí la nova petita banyera de l’extrem 
nord-occidental.

L’estudi de Castillo constitueix el punt de partida 
inicial per a qualsevol investigador que vulgui analitzar 
els banys de la vil·la, ja que va excavar-los completa-
ment i de manera conjunta amb el seu entorn, i, per 
tant, les anàlisis posteriors s’han de basar, forçosament, 
en les seves descripcions i en l’estudi de les relacions 
estructurals dels diferents murs que conformen el con-
junt. El principal problema radica a posar al mateix 
nivell el que són descripcions i dades objectives amb 
el que Castillo mateix admet que són hipòtesis i inter-
pretacions.

El següent estudi, cronològicament parlant, és el 
d’A. López, que no analitzà específicament el conjunt 
termal, però sí que l’integrà dins un estudi global de 
la vil·la. Dins d’aquest treball d’abast general, situa la 
construcció del conjunt termal dins el segle ii, consi-
derant-lo un edifici homogeni format per les cinc es-
tances i el dipòsit situat a ponent. De primera meitat 
del segle iii seria una reforma puntual que implicaria 
la construcció de la petita banyera dotada de nínxols 
i la col·locació de paviments de mosaic a les diferents 
estances termals, fet que implicaria l’anul·lació de la 
banyera de tramuntana. Finalment, a la segona mei-
tat del segle iv, s’obliteraria el conjunt termal i es col-
locarien els paviments d’opus signinum (López 1992, 
90-94; López et al  2001, 31-33).

Figura 155. Als murs del caldarium de la primera fase s’aprecien 
encara les restes del paviment de mosaic de la cambra (dreta) i 
de peces ceràmiques de la banyera (esquerra).
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194. Així ho pensa, també, la darrera investigadora a analitzar aquest conjunt termal (García-Entero 2001, 125).
195. Castillo parla de les restes de salaons, que ja hem vist que són anteriors a la col·locació dels paviments de signinum. López, per la 

seva banda, interpreta que Castillo es refereix als banys quan comenta que una de les cambres del segle iv tenia un paviment de signinum amb 
forats que podien estar destinats a encastar-hi àmfores (López 1992, 93), però en realitat aquell autor es referia a la cambra més meridional 
de la façana de llevant (àmbit 14) (Castillo 1939, 237).

196. García-Entero 2001, ampliat a García-Entero 2005, a tota la Península.

L’any 1993 vam publicar un primer estudi sobre 
els banys dels Ametllers. Aquest, molt anterior a les 
excavacions de la Universitat de Girona, es basava en 
l’anàlisi crítica de les dades aportades per Melé, Cas-
tillo i López i l’estudi in situ de les restes conservades 
(Palahí i Vivó 1993; Palahí i Vivó 1996). Les conclusi-
ons generals creiem que eren correctes i que es mante-
nen encara avui, si bé matisades i concretades gràcies a 
les aportacions de les excavacions arqueològiques que 
posteriorment hem pogut desenvolupar a l’indret.

Abans d’analitzar la que creiem que era l’estructura 
i evolució dels banys tossencs, voldríem fer referència 
a dos estudis més que, en els darrers anys, s’han centrat 
en aquest conjunt. Així, Chavarría analitza les termes 
de la vil·la en època tardoantiga (Chavarría 1997). El 
seu treball es basa essencialment en l’article de Cas-
tillo, repetint alguns dels conceptes erronis d’aquest 
autor, fet que es pot apreciar al llarg de tot l’estudi, 
com ara en considerar que l’hipocaust del caldarium 
estava desconnectat de la resta de cambres de com-
bustió, o que els fums desembocaven al pati situat a 
ponent (Chavarría 1997, 513). Seguint, en aquest as-
pecte, López, situa la construcció del conjunt termal 
al segle ii, amb una reforma que consistiria en la col-
locació dels mosaics, datada a principis del segle iii. 
Dins els canvis realitzats en època baiximperial i en els 
quals ella centra la seva anàlisi, torna a seguir les tesis 
de Castillo de situar, en aquell moment, la construc-
ció de la petita piscina dels nínxols (Chavarría 1997, 
514) i l’anul·lació dels banys, obliterats per potents 
paviments d’opus signinum, paral·lela a l’obra de la cis-
terna del pati. La seva tesi es basa en la consideració de 
l’anul·lació de les termes i la construcció de la cisterna 
com a fenòmens posteriors a la col·locació dels mosaics 
figurats de la façana de llevant. També considera que la 
piscina de tramuntana es va emprar durant un temps 
per a activitats industrials vinculades a la producció de 
salaons, fet que també devia afectar les estances veïnes. 
Chavarría creu incompatible aquesta activitat amb el 
mosaic de Vitalis que decora el vestíbul del conjunt, 
i d’aquí ve que consideri aquesta reforma d’orientació 
industrial com un element posterior. Pel que fa a la 
petita banyera, no determina de forma clara a quina 
fase pertanyia, ja que creu que és adaptable a qualsevol 
de les dues situacions (Chavarría 1997, 515).

La seva hipòtesi presenta diversos problemes inter-
pretatius. Per una banda, la troballa de restes de sala-
ons en el colgament de la piscina nord no pot ser mai 
d’època baiximperial, ja que oblida que aquesta cam-
bra es va cobrir amb un paviment de mosaic col·locat 

sobre una base d’opus signinum i, per tant, la supo-
sada fase industrial no seria la darrera cronològica-
ment parlant. Sembla prou clar que aquests materials 
de farciment, on a més de les salaons també hi havia 
abundància de pedres, van ser portats d’una altra zona 
de la vil·la precisament per colgar la piscina i no són 
indicatius del seu ús.194 Per altra banda, pel que fa a la 
petita banyera, val a dir que si la presència del mosaic 
de Vitalis podia tenir poca relació amb un suposat ús 
industrial de les cambres veïnes, menys en podia tenir, 
encara, una banyera dotada inicialment de nínxols de-
coratius aplacats amb opus tessellatum.

Pel que fa a la interpretació de l’abandonament 
del conjunt termal i la seva reconversió en espais in-
dustrials, es basa solament en les tesis de Castillo, qui 
ja apunta en aquesta direcció i en el fet que els nous 
paviments siguin d’opus signinum, ja que cap referèn-
cia fa Castillo a la troballa d’elements industrials en 
el sector.195 L’anul·lació de les termes i la col·locació 
de paviments de signinum no ha d’indicar per força 
un ús industrial, ans al contrari, ja que la majoria de 
cambres productives de la vil·la baiximperial de Tossa 
tenien com a paviment simples sòls de terra piconada, 
a excepció d’aquelles en què els processos que s’hi des- 
envolupaven requerien un sòl impermeabilitzat.

Val a dir que en una obra posterior dedicada de for-
ma genèrica a analitzar les vil·les baiximperials d’His-
pania, Chavarría (2007, 174) presenta una fitxa de la 
vil·la dels Ametllers on matisa lleugerament aquelles 
conclusions, seguint, un cop més, les tesis d’A. López 
però plantejant dubtes referents a les cronologies.

El darrer estudi és el de García-Entero, que inclou 
els banys de la vil·la dels Ametllers dins un vast catà-
leg que agrupa tots els banys domèstics coneguts a la 
Tarraconense.196 En ell, i després d’analitzar els estudis 
anteriors, presenta una hipòtesi diferent de la nostra, 
ja que hi troba alguns elements poc clars. Descriurem 
amb rapidesa quina és la seva teoria i, posteriorment, 
en la descripció de com creiem que eren els banys 
tossencs, reincidirem en aquells punts que aquesta in-
vestigadora no veu prou clars, ja que es tracta, preci-
sament, dels elements més polèmics i controvertits del 
conjunt (fig. 156).

García-Entero considera que, inicialment, els banys 
de la vil·la dels Ametllers conformaven un conjunt de 
grans dimensions que englobava no solament les cinc 
estances que tradicionalment s’han relacionat amb el 
balnea sinó també totes les cambres de la façana de lle-
vant. Això ho fa essencialment moguda per dues raons, 
la principal de les quals és la col·locació dels dos graons 
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197. No oblidem que, segons creiem, queda almenys tota la façana septentrional de l’edifici per conèixer.

de la piscina del frigidarium, que es troben a la banda 
occidental. A partir d’aquest fet, creu que hi ha d’haver 
un accés directe des d’aquesta direcció, on es conser-
ven uns blocs de sorrenca que configuren un llindar 
de porta. Però aquesta porta donava al petit passadís-
vestíbul i, per tant, ha de formar part d’un conjunt 
més ampli que abraci les estances veïnes, ja que no 
tenia gaire sentit accedir des de l’exterior dels banys 
directament a la banyera sense una cambra de tran- 
sició que servís d’apodyterium. A més, com veurem, la 
seva datació és baiximperial, un moment en què les 
termes ja no estaven actives i els antics espais termals 
tenien un altre ús. L’altre element que la investigadora 
pren en consideració és que dues de les estances amb 
hipocaust presentaven una porta de comunicació amb 
estances situades a llevant. Per tant, dedueix que el pri-
mer conjunt termal estaria format per un total de deu 
estances, amb una primera fila de cambres dedicades 
als banys freds, mentre que l’altre es destinava als ca-
lents. Dins aquesta interpretació, el vestíbul actuaria 
com a apodyterium, la cambra situada a tramuntana, 
com a frigidarium, amb la piscina a ponent, mentre 

que les dues de migdia serien dedicades a unctorium i a 
alguna funció indeterminada. Pel que fa a les sales ca-
lentes, la de migdia actuaria com a caldarium, amb un 
tepidarium a tramuntana, i el circuit es tancaria amb 
un caldarium dotat de forn propi.

A principis del segle iii, el conjunt va patir una re-
forma que implicava una reducció de la seva super-
fície, ja que s’hi van segregar les estances de llevant. 
En aquesta segona fase, la funcionalitat de les estances 
canvià. L’antiga piscina es convertiria en un frigidari-
um, amb un paviment de mosaic i una nova banyera 
a l’extrem occidental. Les dues estances més properes 
funcionarien com a tepidaria, mentre que la de l’ex-
trem de migdia ho faria com a caldarium.

Com hem pogut apreciar fins ara, són molt diverses 
les interpretacions del conjunt i totes elles presenten 
punts coincidents, mentre que divergeixen de forma 
important en altres. El principal problema i, al mateix 
temps, el principal avantatge que presenta el conjunt 
de Tossa de Mar per als investigadors és que el desco-
neixement de l’estratigrafia del sector dificulta molt la 
interpretació de les diverses fases, però, per altra ban-
da, permet també adaptar de forma molt senzilla la 
interpretació, i sobretot les cronologies del conjunt, a 
idees i teories preconcebudes de caire general. De fet, 
aquest procés ja el va iniciar Castillo, que va datar les 
diverses fases de les termes i de la vil·la en general, asso-
ciant-les a fets històrics com les invasions franques del 
segle iii o la invasió sarraïna del segle viii.

Davant de totes aquestes hipòtesis, creiem que ens 
trobem en condicions de plantejar una interpretació més 
completa d’aquestes estructures, atès que les excavacions 
en extensió realitzades entre els anys 2000 i 2002 a la 
pars urbana de la vil·la permeten contextualitzar i datar 
molt millor els diversos moments constructius de l’edi-
fici. És cert que en molt pocs indrets s’han pogut exca-
var estratigrafies directament relacionades amb l’edifici 
dels banys, però la mateixa dinàmica de l’excavació en 
extensió i la lògica estructural de l’edifici permeten una 
aproximació més clara al conjunt que els estudis teòrics 
anteriors. A més, aquestes excavacions han permès ana-
litzar alguns dels espais ja excavats i restaurats per Cas-
tillo i comprovar que les relacions estructurals originals 
difereixen de les que s’aprecien en superfície i que són 
fruit de la restauració i restitució d’alguns murs.

No descriurem en detall els diversos espais que de-
finien els banys, ja que han estat objecte d’anàlisi en 
l’apartat corresponent del present estudi, i ens centra-
rem a descriure i argumentar les diverses fases evoluti-
ves del conjunt.

La vil·la augustal no disposava de banys, o almenys 
aquests no se situaven en la zona que s’ha pogut exca-
var de la vil·la.197 L’espai era ocupat pel braç oriental 
del porticat que delimitava un gran pati.

Figura 156. Plantes interpretatives dels banys dels Ametllers 
publicades per García-Entero (2001).
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Va ser en una segona fase arquitectònica, que po-
dem datar a principis del segle ii, que es va remodelar 
bona part de l’aparell decoratiu del pati nord, amb la 
introducció, entre altres elements, d’una canalització 
que travessava de nord a sud l’edifici, i, en paral·lel 
a aquesta remodelació, es van construir els primers 
banys. Aquesta construcció va suposar un canvi im-
portant en la fesomia de l’estatge, ja que no solament 
obliterava un tram del porticat del pati sinó que la 
construcció d’un forn a ponent d’una de les cambres 
també l’afectava i, de retruc, el porticat i les estances 
de migdia, ja que aquest nou element quedava dins la 
seva àrea visual. Però anem a pams. El primer conjunt 
termal era d’estructura molt simple i, fins on nosal-
tres coneixem, era format per, només, dues estances: 
la piscina (àmbit 28), que actuaria com a bany fred, 
i la cambra veïna (àmbit 25), amb una estructuració 
plurifuncional, actuant com a apodyterium i caldarium 
(fig. 157). No sabem quines estances existien a migdia 
d’aquestes dues, ja que el sector va ser completament 
remodelat amb la construcció posterior de l’ampliació 
dels banys i només disposem d’alguns indicis que asse-
nyalen que, en aquella zona, hi havia diverses estances 
més. Així, el mur de migdia del caldarium, bastit en 
un opus mixtum que alterna filades de rajol amb trams 
de pedra lligada amb morter, s’estén cap a ponent i 
gira cap a migdia, i és aprofitat, posteriorment, com 
a mur de sosteniment de la cisterna. Aquest mur sem-
bla definir un àmbit de dimensions força superiors a 
les termals i no sabem si en seria part, actuant com a 
apodyterium o, ras i curt, no hi tenia cap relació.

El caldarium presenta alguns elements que perme-
ten definir-lo amb claredat (fig. 42). Més enllà dels ele-
ments més evidents, com les pilae de l’hipocaust que va 
localitzar Castillo o el forn situat a ponent, amb una base 
destinada a col·locar la caldera al seu damunt, trobem 
altres elements com els senyals i indicis de l’existència 
de dos paviments diferents a l’estança. Mentre que a lle-
vant es conserven indicis d’un sòl de mosaic de tessel·les 
blanques, de pedra, a la banda de ponent el paviment 
era format per grans peces de terrissa (fig. 155). Aquesta 
diversa pavimentació corresponia a la separació entre la 
zona de circulació i l’alveus, situat a l’est, directament al 
costat de la caldera, a la qual estava connectat a través 
d’un forat al mur, on se situaria l’aixeta que permetia 
omplir-la. Al seu damunt i oberta a ponent se situaria 
una finestra, que Castillo va trobar paredada i que creiem 
que correspon a la segona fase constructiva, ja que no  
podia funcionar al mateix temps que la caldera, que 
quedaria enmig de l’obertura. A la banda contrària de la  
cambra se situava la xemeneia de sortida de fums, de 
la qual encara en queda in situ un fragment de tub 
de secció quadrangular encastat al mur.

La banyera del frigidarium, per altra banda, conser-
vava encara el tub de desguàs que connectava la piscina 
amb la canalització que travessa, per sota, tot el conjunt 
(fig. 158). Aquest fet per si sol demostra que els banys 
són coetanis o posteriors a la construcció d’aquesta xar-
xa, que s’ha pogut datar clarament en aquest període. 
Per altra banda, la piscina disposava d’un graó corregut 
a la banda de migdia i dos més a la banda est. Desco-
neixem quin era el seu tancament per ponent, ja que va 
ser remodelat posteriorment amb l’addició de la petita 
banyera amb nínxols, però cal subratllar que aquesta 
disposava d’una finestra a ponent, i creiem que també 
existia un element similar en la primera fase termal, ja 
que són molts els banys que s’orientaven cap a occi-
dent, perquè aquesta activitat es realitzava normalment 
a la tarda i així es podia aprofitar més bé la llum solar.

Figura 157. Planta de la primera fase dels banys. 

Figura 158. Detall de la banyera del primer frigidarium, amb 
les restes de la canonada de desguàs a la banda de migdia (foto: 
MAC-Girona).



195

eLS BAnyS

198. Així ho demostra no solament la referència que fa Castillo a la troballa d’abundants fragments del que ell denomina tegula, sinó el 
fet que la distància entre les diferents pilae, no solament de les termes sinó també dels dos triclinis, corresponia a un cobriment amb bipedals, 
dels quals també en vam trobar fragments en els nivells d’obliteració dels hipocausts dels triclinis.

199. De la potència d’aquest paviment en tenim constància no solament per un fragment conservat en un angle de l’estança sinó pel fet 
que, quan va excavar l’estança, Melé va apreciar que la banyera dels nínxols estava separada de la resta de la cambra per tres graons, quan, en 
l’actualitat, només n’hi ha dos. El tercer el constituïa el gruix del paviment de signinum.

200. Aquesta estança, de dimensions molt més grans que les sales calentes dels banys, no podia formar part del conjunt, ja que no tenia 
relació directa amb les estances més antigues i presentava una porta a llevant que l’obria al porticat, i que existia des del moment de construc-
ció de l’edifici, i que no hi seria si hagués estat part del circuit calent d’uns banys.

201. Al praefurnium del caldarium existent al costat de ponent de l’àmbit 25, cal afegir-n’hi un altre de situat dins l’àmbit 14 i que escalfa-
va l’hipocaust del triclinium situat a l’àmbit 23. La reforma va implicar la construcció d’un nou triclinium remodelant completament l’àmbit 
14 i l’ampliació del conjunt termal cap a migdia, que va permetre unir els dos forns dins d’un sol espai (àmbit 15).

Diverses són les objeccions plantejades per García-
Entero a aquesta interpretació, i que són les que la van 
portar a imaginar un conjunt termal molt més ampli. 
Per una banda, la distinció que nosaltres fèiem en l’es-
tudi original i que mantenim encara avui, sobre la dife-
rència en els materials emprats per construir les diverses 
estances, ens permet definir dues fases constructives. 
Ella ho nega argumentant que el praefurnium d’aquest 
primer caldarium és de rajol, com la suposada ampli-
ació de les termes. Aquest argument no és vàlid per la 
senzilla raó que, en considerar que les cambres de rajol 
formen part d’una reforma, no ho fèiem pensant en un 
desconeixement o manca d’ús del rajol a la vil·la al segle 
i sinó en raons funcionals. A més, el praefurnium no és 
obrat amb el mateix tipus de rajols que els murs de les 
estances de l’ampliació, sinó que és bastit amb bipedals, 
que havia de ser, també, el material emprat per cons-
truir la base del paviment de l’estança, immediatament 
per damunt de les pilae.198 El que sí que són òbviament 
diferents són els materials emprats per bastir els murs, 
i a aquest aspecte ens referíem. No es pot argumentar 
tampoc que la diferència estaria determinada per l’ús 
fred o calent de les sales, ja que la cambra 25, el calda-
rium inicial, no és de rajols. El segon argument aportat 
és el fet de la disposició dels dos graons de la banda ori-
ental de la piscina. Ella creu que això indica que l’accés 
era en aquesta banda, i ho relaciona amb l’existència del 
llindar de porta. Començant pel final, l’excavació de la 
cambra de llevant, el passadís-vestíbul, va demostrar 
que els blocs de sorrenca que constitueixen el llindar 
de porta són elements afegits, que es van col·locar per 
compensar el desnivell existent a l’estança després que 
el paviment de mosaic de la segona fase dels banys es 
va cobrir amb un potent paviment d’opus signinum.199 
Els blocs de sorrenca que conformen el graó d’accés a 
l’estança recolzen directament sobre un farcit de terra 
sense cap mena de mur o fonamentació ni element que 
el lligui directament a la banyera del frigidarium, i per 
tant és posterior a la seva construcció. La seva relació 
amb el paviment de signinum que en època baiximperi-
al va pavimentar la cambra porta a deduir que va ser en 
aquell moment que es va obrir aquest nou accés, dins 
un programa arquitectònic que definia noves funcions 
a les antigues estances termals.

Altrament, García-Entero considera que no es po-
dia accedir, des de migdia, a la cambra, ja que l’alçada 
entre el graó i el llindar de la porta era massa elevada 
(0,60 m, segons ella). En realitat això no és així. El 
graó situat a ponent se situa a una cota més alta que el 
de la banda de llevant, i les seves dimensions, quant a 
amplada, són similars a les d’altres banys romans. La 
funció dels graons de la banda de llevant no era la d’ac-
cedir a l’interior sinó la d’actuar de bancs correguts, 
orientats a ponent, cap a la llum i l’escalfor del sol.

Pel que fa a la inclusió de les estances de llevant dins 
el conjunt termal, García-Entero es basa solament en 
la necessitat d’integrar un accés al conjunt des de l’est. 
Tanmateix, no hi ha cap prova que cap d’aquestes estan-
ces tingués un ús termal i, altrament, la seva excavació 
permet descartar-ho completament. Dins la seva pròpia 
lògica, sembla molt estrany que la banyera del frigidari-
um no estigués directament connectada a aquest conjunt 
d’espais sinó al que ella considera l’apodyterium, quan, 
en realitat, no hi havia cap impediment per situar la ba-
nyera uns metres cap al nord i connectar-la directament 
amb l’àmbit 30 o a migdia del caldarium, lligant-la a 
l’àmbit 19. Per altra banda, les obertures que ella suposa 
que comunicarien els espais freds amb els calents són, 
com a mínim, dubtoses. Melé i Castillo van trobar tots 
els murs d’aquest sector arrasats completament fins a ni-
vell de pavimentació, i va ser en la restauració dels anys 
trenta quan se’ls va dotar de volum, afegint-hi diverses 
filades de pedra i creant obertures que resulten invisibles 
en les fotografies de l’època de la seva descoberta.

Per finalitzar, direm que l’excavació de les estances 
de llevant va demostrar que, en aquesta fase, la cambra 
19 constituïa un triclini hivernal200 i l’estança situada a 
migdia era una zona de servei, i que, per tant, no podien 
estar integrades als banys i menys com a espais freds.

El conjunt inicial dels banys va ser objecte d’una 
profunda remodelació que va anar més enllà d’una 
simple ampliació dels espais i la reconversió a noves 
funcions d’alguns d’ells (fig. 159): s’emmarcava dins 
un programa més ampli de reformes sumptuàries a la 
vil·la que, al mateix temps, pretenia obtenir una ma-
jor racionalitat estructural i funcional agrupant els dos 
propignea, existents fins a aquell moment, en una sola 
cambra.201 La construcció de dos forns dins una sola 
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202. El forn de la banda nord devia sostenir una caldera per escalfar l’aigua de la banyera del caldarium, però el de la banda est, que només 
havia de proporcionar aire calent, podia ser emprat com a fogó.

203. De les pilae només en queda constància a les fotografies de l’època, i dels fragments de mosaic se’n conserven alguns als magatzems 
del Museu Municipal, així com alguns dibuixos realitzats per Solé de Morell en els quals, però, no hi ha indicació del lloc de troballa exacta, 
fet que complica la seva adscripció a un espai o altre.

estança (fig. 100), un situat a tramuntana i l’altre a 
llevant, que alimentaven respectivament els banys i 
un triclinium hivernal de nova construcció, permetia 
reduir l’espai de la zona de servei i acumular, en un 
únic lloc, els combustibles i estris necessaris per escal-
far aquells ambients. A més, també es podia aprofitar 
com a culina202 beneficiada, també, per la proximitat 
de la nova cisterna bastida dins el pati occidental.

Pel que fa a les estructures dels banys, aquesta re-
modelació va implicar una extensió cap a migdia dels 
sectors calefactats, amb l’addició de dues noves estan-
ces i la construcció del nou praefurnium que acabem 
d’esmentar (fig. 162).

Aquestes noves estances es distingeixen clarament 
de les preexistents per l’ús del rajol en els seus para-
ments. La tria d’aquests materials per si sola no defineix 
una fase diferencial, ja que altres estructures d’aquest 
moment es van construir emprant altres materials. 
Així, l’únic mur nou que es va haver de construir per 
crear el nou praefurnium (el de ponent) es va bastir 
en opus caementicium i el basament de la cisterna, tot 
i que en gran part aprofita paraments preexistents, 
també va emprar el caementicium en els trams de nova 
construcció. L’opus testaceum es va triar, en aquest cas, 
per la funcionalitat que havien d’assumir les estances, 
ja que aquest material, com que és més refractari que 
la pedra, permetia mantenir més bé l’escalfor de la sala. 
Segurament aquesta va ser la raó que va motivar que 
el praefurnium antic es bastís també amb aquest mate-
rial, tot i que, en aquell cas, les peces de terrissa eren 
bipedals i no testae.

Pel que fa a l’estructuració de les noves sales, la de 
migdia presentava a l’extrem occidental un engruixi-
ment dels murs perimetrals, que indicava l’espai que 
ocupava la banyera. L’altra cambra era una simple es-
tança quadrangular sense cap element especialment 

remarcable. Cal recordar que aquestes cambres, com 
les ja existents amb anterioritat, foren completament 
excavades per A. del Castillo, i per ell sabem que amb-
dues van aparèixer pavimentades amb opus signinum i 
que l’excavació del farciment situat per sota va propor-
cionar abundants fragments de material constructiu, 
cobriment mural, trossos de paviment d’opus tessella-
tum i, al fons, in situ, diverses pilae dels hipocausts.203

Les portes interiors que donaven comunicació en-
tre els diferents àmbits se situaven, respectivament, a la 
banda de llevant del mur nord de l’àmbit 20, al de po-
nent de la cambra 24, i es mantenia l’antiga comuni-
cació entre les cambres 25 i 28, situada a la banda est. 
Aquesta disposició en ziga-zaga, conjuntament amb 
l’estretor de les obertures, d’escassament un metre de 
llum, estaven destinades a preservar la temperatura a 
l’interior de les diverses sales evitant corrents d’aire.

Pel que fa a la cambra d’aire dels hipocausts, es va 
construir una arcada de rajol entre els dos nous àmbits. 
En canvi, per comunicar les cambres d’aire dels àmbits 
24 i 25 es va practicar un simple esvoranc a la part 
baixa del mur de pedra i morter que les separava (fig. 
154 i 160). Això es deu al fet que aquest era un mur 
preexistent que no disposava, inicialment, d’aquesta 
obertura i resultava més simple obrir-hi un esvoranc 
que no construir una arcada que hauria implicat un 
desmuntatge més intens de l’estructura.

Totes aquestes reformes havien d’implicar forço-
sament una transformació en la funcionalitat dels di-
versos espais. Atès que el nou propigneum se situava a 
l’extrem de migdia, això implicava també un desplaça-
ment, cap aquell sector, del caldarium (àmbit 20). L’al-
tra sala de nova construcció (àmbit 24) es va concebre 

Figura 159. Planta de la segona fase dels banys.

Figura 160. En la segona fase els banys s’ampliaren amb la crea-
ció de noves sales caracteritzades pels seus paraments d’opus 
testaceum.
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204. Castillo també va trobar condemnada la finestra de l’àmbit 25 i la va obrir, de tal manera que l’única informació de què disposem 
del seu estat en el moment de l’excavació és una fotografia de l’època. Semblantment podria haver succeït amb l’estructura que estem ana-
litzant.

205. La introducció massiva de la decoració policromada en els mosaics es va realitzar a les vil·les del nord-est peninsular en època seve-
riana, a cavall dels segles ii i iii.

com un tepidarium, una sala de transició entre la sala 
calenta i el sector fred dels banys. L’àmbit 25, antic 
caldarium del conjunt, es devia reconvertir en l’apody-
terium, rebent a través de l’hipocaust la calor residual 
del nou forn. Creiem que, en aquests moments, el forn 
de la banda de ponent de l’àmbit 25 es va clausurar 
per tal com no feia ja cap funció. Actualment aquest 
praefurnium apareix obert (a diferència dels dos forns 
de l’àmbit 15, que van ser condemnats en època baix- 
imperial), però no sabem en quin estat el va localitzar 
A. del Castillo en el moment de la seva excavació,204 
ja que en cas de quedar, com creiem, fora de servei 
en aquests moments, el que seria natural és que no 
solament l’estructura del forn sinó tot l’entorn hagués 
estat enterrat per recuperar el nivell de circulació de 
l’antic pati enjardinat. Això explicaria que no quedi 
cap resta del tancament d’aquest espai, que devia ser 
d’escassa consistència i que es devia fer desaparèixer 
en deixar-se de fer servir. Un altre argument en contra 
del seu manteniment en ús seria la mateixa lògica es-
tructural del conjunt. Les obres de remodelació tenien, 
entre els seus objectius principals, agrupar els dos forns 
de la casa, reduint les zones de servei i la seva dispersió, 
fet que no quadraria amb el manteniment de l’antic 
forn, i menys encara si es té present que aquest no tin-
dria comunicació directa amb la resta de la zona de 
servei formada pels espais 15 i 16, ja que hauria estat 
necessari desmuntar part del mur que separava la zona 
de circulació de servei (àmbit 16) de l’antic forn. 

En definitiva i retornant a la interpretació de la fun-
cionalitat dels diversos espais, l’antic caldarium (àmbit 
25) es reconvertiria en l’apodyterium del conjunt i en 
l’única estança que en aquests moments disposaria 
d’accés des de l’exterior, concretament amb l’àmbit 23. 
També s’afegiria una finestra al costat de ponent. Dos 
arguments coincideixen a situar, en aquests moments, 
l’obertura d’aquesta finestra, que Castillo va trobar pa-
redada durant la seva excavació. Primerament, l’ús del 
rajol en els seus brancals, a diferència de la resta del 
mur, que era obrat en opus caementicium, i en segon 
lloc per la mateixa lògica estructural, ja que, en el mo-
ment en què la cambra funcionava com a caldarium, 
l’espai que ocupava el finestral quedaria parcialment 
obliterat per la caldera d’aigua calenta que n’alimen-
tava la banyera. Això no vol dir que en la primera fase 
aquesta estança no disposés d’il·luminació exterior, 
sinó que consistiria en una finestra més petita i elevada 
o, més probablement, en una obertura zenital situada 
al sostre que creiem que seria de volta de canó, com sol 
ser habitual en aquesta mena de construccions.

La piscina situada a tramuntana del conjunt (àm-
bit 28) va ser eliminada cobrint-la amb un paviment 
d’opus tessellatum. A la banda de ponent s’hi va afegir 
una nova estructura, una banyera de forma rectangu-
lar, de petites dimensions (fig. 161), però dotada de 
nínxols decoratius al nord i migdia, que devien anar 
recoberts de mosaic, del qual encara se’n conservaven 
alguns fragments en el moment de l’excavació. El cos-
tat de ponent segurament era ocupat per un gran fines-
tral, com també succeïa a la cambra situada a migdia. 
Actualment, aquesta estructura es conserva amb alguns 
elements que no corresponen a la seva estructuració 
original. Altrament, a tot el seu entorn s’observa una 
regata destinada, possiblement, a encaixar-hi una tapa 
i que talla el revestiment de signinum, i que és posterior 
a la construcció. Un altre element que no és original és 
el recobriment del seu fons, format per un paviment 
d’opus signinum amb una depressió central destinada a 
l’acumulació de la brutícia per facilitar la neteja. L’ex-
cavació de l’exterior d’aquesta banyera va permetre de-
terminar que, originàriament, disposava d’un desguàs 
que es va cobrir amb el nou paviment de signinum dins 
una reforma baiximperial que va modificar la seva fun-
cionalitat, així com la de les estances de l’entorn.

L’excavació d’aquest sector exterior també ha per-
mès situar cronològicament a principis del segle iii la 
construcció de la banyera i, per tant, el moment de re-
forma del conjunt de banys. Aquesta dada coincideix, 
també, amb la datació estilística dels fragments de mo-
saic recuperats a l’interior dels diversos hipocausts, tots 
ells geomètrics i policroms.205

Una darrera estructura es va obrar en aquests mo-
ments, directament relacionada amb el conjunt ter-

Figura 161. Vista de les dues banyeres que de forma successiva 
va tenir el frigidarium. A l’angle nord-est de la banyera gran es 
conserven les restes del paviment amb què es va cobrir.
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mal: la cisterna situada a ponent del conjunt (fig. 44 
i 99). Per bastir-la, es van aprofitar diversos murs ja 
existents, mentre que se’n cobriren d’altres que servi-
ren per reforçar la seva fonamentació. La part que es 
conserva actualment, i que dibuixa una estructura rec-
tangular amb parets lleument atalussades, correspon 
al seu basament, i el paviment de signinum que es va 
localitzar al seu capdamunt era, en realitat, el recobri-
ment del fons del dipòsit. Els murs de migdia i llevant 
eren aprofitats d’estructures ja existents, i, de fet, el 
de migdia conservava encara restes d’estucat de l’antic 
porticat del qual formava part. El mateix passava amb 
un mur situat al costat nord i que corresponia al muret 
de tancament del vell porticat de migdia del pati, i que 
va quedar eliminat, almenys parcialment, en obrar-se 
la nova estructura. Aquesta cisterna, disposada en una 
situació elevada respecte a les cambres termals, apro-
fitava la força de la gravetat per alimentar, a través de 
tot un seguit de canalitzacions de bronze, les diverses 
banyeres i la caldera termal.

Tot aquest conjunt de reformes també va modificar 
el circuit de la canalització que travessava la vil·la. En 
efecte, aquesta no podia mantenir la seva disposició 
original, ja que passava directament per sota del nou 
forn dels banys i, per aquesta raó, es va desviar cap a 
l’interior de l’àmbit 16, on es va practicar una senzi-
lla rasa a la roca, on es devia col·locar la canonada de 
plom o bronze, per entrar a l’interior de la cambra 15, 
on, un cop passats els forns (fig. 162), connectava amb 
la canalització original.

El resultat d’aquestes transformacions va ser la 
creació d’un conjunt termal que disposava de tots els 
elements necessaris per a un bany dins la concepció 
romana, en què les sales calentes i fredes apareixien 
clarament separades i on es disposava d’espais tem-
perats per a usos polivalents com els massatges (fig. 
163). A més, la riquesa ornamental del conjunt, amb 
paviments de mosaic i rica decoració parietal, si fem 
cas de les referències de Castillo, els feien ideals per 
oferir-los als visitants, raó per la qual quedaven inte-
grats dins la pars publica de l’edifici, destinada als actes 
socials, conjuntament amb les sales de recepció o els 
menjadors.

Figura 162. Restes del forn de la segona fase dels banys, tapiat 
en època baiximperial.

Figura 163. Restitució de la segona fase dels banys (dibuix: J. Sagrera)
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206. Plini (Nat  Hist , xix, 19, 57) parla de l’obligació de la matrona de la llar devers el jardí, per tal d’abastir la vil·la dels productes de 
l’hort. Un exemple visual d’aquest fet ens el mostra el mosaic de Zliten, dins de la vil·la de Dar Buc Ammèra, a Líbia (Farrar 1998, 12), on 
es mostra una escena de les dones treballant a l’hortus acompanyades pels seus fills.

207. Plini (Nat  Hist , xix, 50) dóna a la figura del sàtir el poder de protegir contra el mal d’ull, maledicció molt temuda pels romans: 
«el hogar y el jardín son los únicos lugares donde consagramos figuras de sátiros para evitar los maleficios del mal de ojo».

La societat romana, que tenia els seus orígens en 
la pagesia i el treball del camp, va seguir fortament 
lligada a la terra, com una mostra del seu llegat iden-
tificatiu. El treball del camp i, més encara, la seva ide-
alització el convertiren en el model de vida familiar, 
de comportament i, en definitiva, dels ideals que ha-
vien d’identificar un romà. Roma, sempre conscient 
dels seus orígens, extrapolà aquests ideals a tots els 
àmbits de la seva actuació social. No només a l’ideo-
lògic sinó també al seu entorn físic, de tal manera que 
va acabar incorporant la natura i el camp als espais 
urbans, on la manera de viure i l’espai del qual es 
disposava no eren, tot sovint, els més adequats per a 
aquest fi.

La base de l’economia romana i, com a conseqüèn-
cia, de la seva societat era la propietat i l’explotació de 
la terra, on es veia representat l’origen del seu poble i 
tot allò que havien assolit, i, per tant, van tendir a re-
flectir tots els elements del camp allí on vivien; i tant és 
així que dins de les ciutats es trobaven jardins i espais 
que acostaven la natura allí on era més difícil trobar-la 
en tota la seva esplendor.

12.1. La domus

En totes les domus de Roma es localitzaven espais 
per a jardins porticats o peristils, fins i tot en els mas-
sius blocs d’habitatges, on eren mantinguts per tots els 
veïns. El sol fet de tenir un jardí ja donava un estatus 
superior al seu propietari, sobretot si tenim en compte 
l’especulació immobiliària que acabà afectant Roma. 
El sòl era molt car i, per tant, qui es podia permetre 
«sacrificar» part del terreny per construir-hi un jardí, 
era vist d’una altra manera pels seus conciutadans. De 
fet, quan Neró va construir la seva majestuosa Domus 
Aurea, ho va fer responent a un procés a través del qual 
perseguia aconseguir una casa «digna», entesa dins la 
tradició romana. Però els romans buscaven, més enllà 
d’un reconeixement social, un element que, històrica-
ment, havia format part de la casa romana i que, pel 
pas del temps i per la concentració de població, s’havia 
començat a perdre.

12.2. L’hortus

Aquesta part de la domus es podria definir com 
l’espai descobert situat als darreres de l’habitatge (Fer-
nández Vega 1999, 162). Dins de la literatura antiga, 
trobem mostres de la seva existència i ús. Plaute, en 
alguna de les seves comèdies, fa servir aquest espai i, 
sobretot, la porta postica del mur de tanca de l’hortus, 
com a escapatòria de situacions compromeses o d’in-
trigues dels seus personatges (Plaute: Stich  437, Most  
1044, Pers  678, Asin  742).

A mitja república era habitual dotar les cases d’un 
espai descobert, un hortus, a la part del darrere. Solia 
estar delimitat pels murs de la casa i per una tanca que 
l’aïllava, dotada, sovint, de l’esmentada porta postica, 
que comunicava aquesta part de la casa amb el carreró 
posterior. En aquest moment, l’hortus tenia una doble 
funció: «el deleite de los moradores» (Fernández Vega 
1999, 163-164), i procurar un espai lliure i natural per 
rebre llum i airejar més bé l’estatge, és a dir, una funció 
salutífera. En un principi fou concebut com un tros 
de terra per crear-hi un hort familiar, d’on es pogués 
extreure verdures o llegums destinats a abastir el rebost 
de la casa (Grimal 2000, 42 i 207). El treball de l’hor-
tus era una de les obligacions de la senyora de la casa, 
tasques que podien fer acompanyades dels seus fills.206 
El jardí formava part del desenvolupament de la vida 
familiar, en origen situat al costat de l’atri, com ens 
mostra l’exemple de la Casa del Cirurgià a Pompeia 
(Jashemski 1979a, 119).

Les cases pompeianes de finals del segle iv i del iii 
aC mostren l’hortus flanquejat per pòrtics als costats que 
limitaven amb les estances de la casa i tanques que l’aï-
llaven de l’exterior. És en aquestes cases on s’observa el 
canvi de mentalitat, passant de l’hort productiu al jardí 
decoratiu, atès que la creació de pòrtics implicava un 
espai per observar i gaudir d’un jardí ben planificat, no 
un punt des del qual es pogués observar el creixement 
de les verdures. El jardí formava part de la vida fami-
liar, era un lloc de reunió, de vida, on també es reunia 
la família per fer les seves oracions, com demostren els 
lararis, en els quals els déus protectors del jardí (Hèra-
cles, Bacus i divinitats relacionades amb la vegetació)207 

12. eL jARDí A ROMA: L’exeMPLe De LA vIL·LA
DeLS AMetLLeRS

Ana Costa Solé
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208. Blázquez (2001, 21) explica quina era la importància del jardí: «el jardín privado ocupaba un lugar importante en la Roma antigua 
pues, según la tradición jurídica romana, era la única parte de la propiedad sobre la que el heredero poseía un derecho inalienable y tuvo un 
cierto carácter religioso, que en alguna medida le asimilaba jurídicamente al hogar doméstico, dedicado al culto de los Lares o antepasados».

209. El jardí de les Hespèrides es presenta com un espai aïllat de la resta del món. Un lloc de bellesa i pau, no franquejable per cap mortal. 
El jardí és considerat com l’hortus d’Hera, lloc on es collien les pomes daurades que atorgaven la immortalitat. Aquests fruits naixien d’arbres 
que Gea va regalar a Hera per les seves noces amb Zeus. Hera va encomanar a les nimfes Hespèrides que cuidessin els arbres i la recol·lecció 
dels fruits. Per protegir aquest espai la deessa hi deixà Ladó, un drac de cent caps que mai dormia.

també jugaven un paper molt important; i al mateix 
temps era un espai útil, ja que les plantes, els conreus i 
els arbres que allí es trobaven eren part profitosa de la 
vida de la família.208 Els lararis localitzats a Pompeia 
es relacionen estretament amb el jardí, sota l’aparença 
d’un santuari rústic. Per poder entendre el sentiment 
que tot romà tenia pel seu jardí, hem d’entendre les 
connotacions que tenia per a ells com a bosc sagrat i la 
devotio que sentien, així com pel seu significat i l’amor 
per la natura (Grimal 1984, 61). A inicis del segle i 
aC, els cultes i ritus lligats al jardí com a lloc sacre eren 
molt extensos i populars, almenys en la seva essència, 
centrats en la veneració de la força divina representada 
en la natura. Era una manera de retre culte als «vells 
temps», creant boscos, paratges artificials, simbòlics, en 
ambients urbans, microcosmos que traslladaven el pro-
pietari a una natura espiritual.

12.3. Els canvis: la influència de l’hel·lenisme

Els jardins sagrats de l’Hèl·lada, molt influents en 
l’evolució del jardí romà, són els únics que coneixem de 
la Grècia clàssica, tant pel concepte de jardí com per la 
forma exterior d’aquest art. No eren zones cultivables, 
eren espais que pertanyien a la divinitat, dels quals, per 
tant, no es podia extreure cap mena de profit econòmic; 
eren espais sacres. La intenció estètica del recinte estava 
lligada directament a les necessitats religioses vincula-
des a la divinitat. Un exemple d’aquest tipus d’espai el 
trobem a l’Eleusínion (Pseudo-Theseion), a Atenes, situat 
en una zona molt rocallosa (Grimal 1984, 77-78). Els 
jardins sacres de Grècia eren dedicats quasi del tot a 
«divinitats de la vida», característica que es mantingué 
en el jardí romà, com a mostra de la felicitat de l’ànima 
humana al paradís (assimilada gràcies al cicle mític que 
envolta Hèracles, sobretot en l’episodi referent a la visi-
ta de l’heroi al jardí de les Hespèrides).209

És a la Magna Grècia i a Sicília on es troben els pri-
mers jardins mundans monumentals del món grec, pa-
gats pels tirans i prínceps, com a mostra del seu poder 
i establint les característiques del període hel·lenístic 
que heretaren els romans, pel que fa a la representació 
de la natura de manera controlada.

A finals del segle iii i inicis del ii aC, l’habitatge romà 
va veure com la influència grega en modificà l’estruc-
tura i la decoració. Va ser en aquest període quan s’in-
corporà el peristil a la tradicional casa d’atri (fig. 164). 
S’ha de tenir present que el peristil grec mai va inclou-

re un jardí en el seu interior (Fernández Vega 1999, 
167), a diferència del jardí romà, que recreà, en la part 
descoberta, un viridarium amb flors, arbres, estàtues i 
fonts. Tots aquests elements es mostraven perfectament 
ordenats i en harmonia, per complaure el propietari, 
la família i les visites. En aquest cas, el peristil romà 
respectava, en part, el precedent del lloc tradicional de 
l’hortus. Es tractava d’una renovació que es conciliava 
amb la tradició. La solució del pati rodejat de pòrtics 
es generalitza per tota la Mediterrània des del segle ii 
aC, com a prototipus d’arquitectura aristocràtica en 
els seus inicis i, posteriorment, difosa a sectors socials 
menys restrictius, però sempre acomodats. La unió de 
les característiques heretades del món romà antic i de la 
influència dels territoris conquerits, sobretot després de 
la Segona Guerra Púnica, provocaren que un corrent 
d’hel·lenisme arribés i aportés una nova visió del jar-
dí romà. Amb la unió sincrètica d’aquestes cultures, es 
va produir el canvi de concepte que els romans tenien 
del jardí i, gràcies a aquest fet, es va generar la trans-
formació que donà com a fruit els jardins romans que 
coneixem avui en dia. Sense els elements grecs que es 
van introduir, el jardí romà no hauria assolit la imat-
ge amb la qual l’identifiquem. Tots els nous jardins, 
sacres, funeraris o mundans, s’uneixen sota un mateix 
aspecte comú, la seva humanitat, que els fa més propers 
a l’home, acostant-li la natura, mentre que els antics 
boscos sacres reduïen la presència de l’home, l’en feien 
fora. Eren espais per a la divinitat que prescindien de 
tota essència humana (Grimal 1984, 74).

Pel que fa al luxe dins del jardí romà, l’escultura i la 
pintura mural no eren recursos purament estètics. Amb 

Figura 164. La introducció de grans porticats va ajudar a la 
configuració dels jardins romans. Jardins de la vil·la d’Oplontis 
(Campània).
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210. La llei Fànnia, aprovada l’any 161 aC, regulava l’economia dels senadors, ja que aquests havien de fer-se càrrec de les despeses 
públiques. La febre pel luxe va empobrir moltes famílies poderoses que van voler competir amb els nous grups emergents, que es guanyaven 
el favor popular a base d’ostentacions incalculables, finançades, sovint, gràcies als botins de guerra. En aquest moment es transformaren no 
solament les velles propietats familiars que es localitzaven als afores de la ciutat, sinó també l’ús de tots els terrenys disponibles al llarg de 
l’urbs, fet que influí, a la llarga, en la política urbana de la ciutat.

una temàtica diversa, procedent de diferents camps (mi-
tologia, música, història, religió), es donava un punt de 
vista personal a l’espai, ajudant a la presentació del pro-
pietari davant dels visitants. La decoració dins de les 
cases imperials, sobretot l’escultura, reposava en l’ex-
periència de les vil·les tardorepublicanes, època en què  
el gust per la luxuria hi introduí moltes innovacions. 
En l’etapa republicana, l’associació riquesa-luxe-poder 
polític fou molt denunciada i motiu de grans escàn-
dols210 (Fernández Vega 1999, 178, vegeu supra en 
el capítol dedicat a l’origen de la vil·la sobre aquesta 
problemàtica). El luxe no es frenà en època imperial, 
però aquestes mostres d’ostentació ja no creaven rebuig 
dins d’una part de les classes privilegiades; esdevingué 
un element comú entre els potentats. Les grans deco-
racions i despeses eren freqüents, però seguien sense 
ser ben vistes en casos en els quals l’ostentació arribava 
de mans d’un llibert imperial, a causa d’una promoció 
social fora de lloc d’aquests personatges a ulls dels nas-
cuts lliures. Tampoc eren aliens a les crítiques alguns 
emperadors, com fou el cas de Neró i la seva Domus 
Aurea. Però en ambdós casos la crítica no va ser per 
l’ostentació en si mateixa sinó per qui la realitzava.

Les cases urbanes riques insistien, des de finals de 
la república, en la dedicació d’un espai al jardí, per pe-
tit que fos, però ja no l’anomenen hortus. Aquest ter-
me quedà relegat als parcs, espais enjardinats amplis, 
anomenats per les fonts antigues com a horti i batejats 
amb el nom del propietari, que assolia un gran prestigi 
davant de la comunitat. No es troben mostres de per-
vivència de l’antic hortus en contextos urbans; l’espai 
va canviar d’utilitat, però no va desaparèixer.

Des dels horti originaris, entesos com a senzills 
horts domèstics, l’expansió de Roma va conduir a un 
desenvolupament en les maneres de viure, que exigia 
nivells de confort i luxe cada cop més grans. L’hort 
passà a ser un jardí porticat que va rebre fins al final 
de la seva vigència un reconeixement i veneració per la 
seva associació a valors aristocràtics i pràctiques soci-
als, sempre que el seu caràcter no quedés adulterat per 
excessos i excentricitats.

12.4. Evolució del jardí a la ciutat de Roma:  
els grans horti

Durant l’època republicana, un cop els romans van 
heretar el nou model de jardí, van traslladar la idea d’es-
pai enjardinat, no només contents de renovar les cases 
del camp, sinó portant el nou model a la ciutat. A la 

segona meitat del segle ii aC, l’hortus era entès com un 
complex residencial de luxe, amb parcs i jardins, assimi-
lable al que, posteriorment, es posa de manifest en les 
vil·les renaixentistes, molt lluny de la imatge de l’hortus 
que donaren Cató, Varró o Columel·la (La Rocca 1986, 
3). La zona de jardins propers al riu Tíber fou creada 
en els últims anys de la república, i eren propietaris 
d’aquests espais els homes més importants de la ciutat. 
Tot aquest procés va ser desencadenat per la passió pel 
luxe que molts magistrats romans desenvoluparen des-
prés de la presa de Siracusa, la victòria sobre Antíoc III i 
els gàlates, la victòria sobre el rei de Macedònia i la des-
trucció de Cartago, episodis que suposaren l’expansió 
territorial de Roma, l’arribada d’ingents quantitats de 
riqueses i el contacte amb altres cultures i civilitzacions 
que influïren profundament en els romans.

Un dels elements que caracteritzà l’època republi-
cana, pel que fa a la interpretació i visió dels jardins, és 
la «contaminació» entre els elements sacres i profans. 
Es generà un procés en el qual elements de tipus sacre 
que s’inclourien dins dels jardins, com a part dels cul-
tes familiars, passaren a formar part d’una arquitectura 
de caràcter profà, transgredint la línia divisòria entre 
respecte i proximitat pel que fa a aquests elements. No 
debades, una gran quantitat de representacions pic-
tòriques que representen els jardins romans mostren 
aquesta aura de religiositat imperant, certament banal 
en molts dels casos. 

Columel·la encara veia en l’hortus el petit i fèrtil 
camp de tradició catoniana, però destinat al cultiu de 
productes de caire superflu, fet que donà pas, en època 
augustal, a una esquematització i disposició geomètrica 
de les plantes dins del jardí, reproduint l’elegància raci-
onal pròpia de l’ideari del moment. Segons els estudis 
de Grimal, la premissa bàsica per a la transformació de 
la vil·la rústica en la vil·la de luxe sorgí a Roma, a la 
zona del Laci i la Campània, formant un anell de vil-
les amb jardí a l’entorn de la ciutat, amb una expansió 
màxima en època de Sil·la i Octavià.

A finals del segle i, en la descripció de la riba del 
riu Tíber, se’n parlava com d’un espai tancat darrere 
els jardins del plaer (Estaci, Silv , iv, 4 i següents). El 
fet cabdal de l’evolució d’aquests espais a Roma s’esde-
vingué en època imperial, quan van desenvolupar-se 
com una propietat de l’emperador. Molts dels jardins 
privats abans esmentats es coneixen gràcies al fet que 
van ser annexionats a les propietats imperials, procés 
iniciat durant el regnat de Tiberi i, sobretot, dels seus 
successors, que iniciaren el procés de monumentalitza-
ció dels parcs imperials (Grimal 1984, 113).
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El període julioclaudi va conduir a dues transforma-
cions: per una banda, es crearen nous jardins, formant 
un «cinturó verd» per a la ciutat; per l’altra, les propie-
tats del període precedent es transformaren en nous es-
pais i parcs públics. Però, com sempre, el pas del temps i 
els canvis dins del poder produïren novament canvis en 
la visió general de la ciutat. Les propietats creades entre 
els regnats de Tiberi i Neró foren remodelades en època 
flàvia, com a part d’un nou enfocament de la ciutat que 
comportà canvis en la zona del parc de Neró, els pen-
dents de l’Esquilí, etc. A la llarga, la manca d’espai dins 
de la ciutat va fer que les classes dirigents es traslladessin 
cap a la perifèria de l’urbs, per poder gaudir d’un espai 
més ampli que els permetia disposar d’un jardí adequat 
a les seves necessitats, ja que la ciutat no ho feia possible 
per la manca d’espai i l’encariment dels terrenys. És així 
com es crearen una sèrie de vil·les fora del pomoerium 
urbà amb una funció més residencial que productiva. 

Cal tenir en compte que no només la capital de 
l’imperi va patir els canvis provocats per les influències 
externes i internes. La manca d’espai va esdevenir una 
constant en la gran majoria de ciutats de l’imperi i els 
espais rurals, les vil·les també adaptaren els seus espais 
d’hortus i els jardins interns de la casa, imitant i rea-
daptant els antics models a les noves tendències i usos 
dels espais d’oci, culte i reunió de la família.

12.5. L’aigua en la jardineria romana

Anteriorment a l’arribada d’aigua dels aqüeductes a 
Pompeia, les cases depenien de la pluja per abastir-se. 
Així, el compluvium i l’impluvium n’eren part fonamen-
tal. En un primer moment, es deixava el circuit obert 
per tal de netejar les conduccions i garantir una aigua 
neta, abocant al carrer l’aigua que no era considerada 
prou «fiable», fins que ja eren netes les conduccions i es 
procedia a emmagatzemar-la. Un exemple d’aquest sis-
tema de rendibilització de l’aigua ens el proporciona el 
peristil del jardí de la casa de Polibi, a la Via dell’Abbon-
danza, a Pompeia, excavat l’any 1973 per Wilhelmina 
Jashemski. L’aigua de pluja era recollida al terra del pòr-
tic del peristil per una canal situada enmig del jardí, que 
comunicava amb la cisterna localitzada sota el pòrtic est. 
L’aigua de l’impluvium, situat a l’atrium adjacent, també 
es recollia en la mateixa cisterna (Jashemski 1996, 51). 
La introducció dels aqüeductes, amb la disponibilitat de 
majors quantitats d’aigua, va produir una nova variant 
de jardins, amb novetats com ara fonts, piscines i plan-
tes que requerien molt més líquid. Un exemple d’aquest 
nou tipus de jardí l’observem al peristil de la casa dels 
Vettii, a Pompeia, on es troben catorze fonts o jocs d’ai-
gua profundament elaborats (fig. 165), o a la casa de M  
Loreius Tiburtinus, on una llarga canal o eurip travessa 
el jardí (fig. 166, 167). Aquest moment de renovació 
va lligat al moment posterior al terratrèmol de l’any 62 

(Glaser 2000, 454), transformació constatada també 
en les representacions pictòriques del camp. Les petites 
fonts amb edícules i petites basses es multiplicaren per 
totes les cases de Pompeia, per petites que fossin, i, en 
molts casos, lligades als triclinis estivals, com el de la 
casa dell’Efebo a Pompeia (Glaser 2000, 455).

La creació d’aquests espais va ampliar en gran ma-
nera la visió dels elements que conformarien el con-
junt enjardinat i com aquest podia ser representat.

L’aigua juga un paper molt important dins la casa ro-
mana, com mostra fins i tot la creació d’espais artificials 
en què es lligava la mar i la casa. Els motius decoratius 
d’aquests espais tot sovint s’inspiraven en els mites asso-
ciats amb la costa italiana, on eren localitzats espais on 
suposadament Odisseu va viure part de les seves aventu-
res. Un dels millors exemples d’aquesta tendència és la 
gruta de Sperlonga a Monte Circeo, on, en una cova en 
la qual penetrava el mar, es va bastir un triclini amb una 
complexa decoració escultòrica amb motius relacionats 
amb la mitologia i els viatges relatats a l’Odissea.

Un altre exemple que vincula aigua i jardí són les 
representacions que els romans feien, en els seus espais 
privats, del riu Nil. Aquests jardins mostraven les caracte-
rístiques que també apareixen en mosaics i pintures des-
tinades a fer ressaltar l’exotisme i misteri d’aquest país.

Figura 165. Jardí de la casa dels Vettii a Pompeia, on les fonts 
esdevenen un element central en la decoració.

Figura 166. Eurip de la casa de Loreius Tiburtinus a Pompeia. 
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En aquesta mena de jardins es volia representar el 
Nil i, per extensió, tot el que l’envoltava, persones, ani-
mals, temples, etc.; en definitiva, Egipte. Un exemple 
de representació nilòtica el trobem al mosaic conservat 
a Palestrina, on es veu una imatge idealitzada de la vida 
al Nil, amb escenes de pesca, caceres, músics, i espais 
coberts per pèrgoles, com a rerefons d’una vida relaxa-
da. Un espai enjardinat que basava la seva imatge en 
el món que envoltava el riu Nil és el canopus de Villa 
Adriana a Tívoli (fig. 209), on una gran piscina en-
voltada d’arcades i escultures representava el Nil com 
a decorat escenogràfic per a un stibadium que, situat 
en un dels extrems, s’integrava en l’entorn a través de 
la decoració i de la mateixa circulació de l’aigua, que 
envoltava i travessava pel mig els convidats.

En aquest punt, també s’ha de parlar dels eurips 
(fig. 166). A ulls dels antics, l’eurip tenia un significat 
peculiar; era, principalment, una curiositat natural, 
una meravella hidrogràfica, ja que la direcció de l’aigua 
s’hi invertia periòdicament. En la comoditat del seu 
jardí, els romans podien manipular el curs de l’aigua 
al seu gust. Van ser tan famosos a Grècia que és molt 
lògic que es perpetuessin en els jardins romans.

Per altra banda, no tots els jardins comptaven amb 
grans representacions; tot sovint, simplement dispo-
saven de fonts per abastir-se i solucionar una de les 
necessitats més bàsiques per a la vida. Les fonts eren 
inseparables en les poblacions romanes, per tal com 
feien accessible i segura la tasca d’aconseguir aigua per 
al consum diari. Darrere de la pura utilitat de la cons-
trucció, les estructures de les fonts, especialment els 
nimfeus de tipus urbà, posen de manifest interessos 
polítics mitjançant la publicitat que atorgava la seva 
construcció. En el període arcaic i clàssic, aquestes 
construccions es realitzaven al centre de la ciutat; en el 
període hel·lenístic, amb l’existència de més aqüeduc-
tes, la quantitat de fonts també augmentà i es dissemi-
nà per tota la ciutat, però tot sovint amb estructures 
de mida menor. En aquest moment, les fonts sempre 
es construïren unides a projectes amb més elements, 
com pot ser l’associació d’aquestes a teatres, odèons, 
gimnasos, stoai i, posteriorment, als banys. De les 
fonts senzilles es passà a les grutes artificials i als tem-
ples molt ornamentats, per acabar amb edificis molt 
complexos, amb jocs d’aigua, com en el cas extrem del 
Septizonia (Grimal 2000, 297).

En un altre nivell, ja dins l’esfera privada de l’ha-
bitatge, parlem de les fonts com a elements del jardí 
privat (fig. 168). Aquells espais de recollida d’aigua de 
pluja gràcies als quals, anteriorment a la creació dels 
grans aqüeductes, es podien abastir les llars de l’aigua 
necessària i en limitaven l’ús com a element ornamen-
tal. Amb el temps i amb la complexitat i perfecciona-
ment dels sistemes de distribució de l’aigua, els jardins 
es van nodrir de fonts, basses i deus que donaven un 
nou estatus a aquest espai de la casa romana.

12.6. El jardí i la vil·la romana

Les vil·les suburbanes comptaven amb els espais 
de treball de la terra, els conreus, però en un apartat 
més proper a l’edifici del propietari ens trobem amb el 
jardí, l’hortus, que recreava un espai intermedi d’acos-
tament del camp a la vida de la casa i remarcant la de-
pendència de la vida de la casa al treball del camp. En 

Figura 167. Planta de la casa de Loreius Tiburtinus (Pompeia), 
on s’aprecia la importància donada als jardins, que ocupen dues 
terceres parts de la superfície de la finca.

Figura 168. Font de la Casa della Fontana Piccola de Pompeia. 
La font esdevé un element pràcticament essencial dins la 
composició dels jardins encara que l’espai sigui escàs.
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211. L’arqueologia ha estat l’encarregada de descobrir el tipus de plantes i arbres que es cultivaven dins dels jardins romans. Gràcies a 
l’estudi dels forats que deixaren les arrels i les restes de llavors, en el cas excepcional de Pompeia (Jashemski 1979a, 119), s’han pogut re-
construir els cultius i fins i tot la manera com eren plantats per controlar el seu creixement, mitjançant estaques per subjectar les vinyes o les 
petites cassoles de fang amb forats per potenciar el creixement de la planta.

un principi, l’hortus designa un hort productiu, annex 
a la vil·la, com a espai que ajudaria a complementar els 
aliments que necessitava la família per a la seva subsis-
tència. Així, oliveres, vinya i arbres fruiters es combi-
naven amb altres conreus menors, com els llegums, fet 
que potenciava el caràcter autàrquic de la vil·la. Amb 
el pas del temps, llevat de les vil·les amb un marcat 
caràcter agrícola i productiu, el terme hortus passà a 
designar, seguint la moda arribada de Roma, un jardí 
més decoratiu que productiu.

Els espais enjardinats solien ser més comuns a les 
vil·les que comptaven amb una pars urbana ben defi-
nida o amb un caràcter més residencial. Situades molt 
sovint als afores dels nuclis urbans, permetien als seus 
propietaris de gaudir d’una tranquil·litat que no era 
possible trobar dins de la ciutat, però al mateix temps 
amb l’avantatge que aquesta proximitat proporcionava. 
La major disponibilitat de terreny als afores de la ciutat 
va fer que es pogués disposar d’una quantitat més gran 
de terreny per destinar-lo a jardins més grans. La seva 
organització interna permetia tant espais purament 
decoratius i d’esbarjo com zones destinades a reforçar 
l’origen autàrquic de la vil·la, amb la presència d’arbres 
fruiters, vinyes, oliveres, etc. L’àrea adjacent a la casa 
era utilitzada com a zona polivalent.

Si parlem dels espais rurals, hem de prendre en 
consideració els seus inicis. Uns espais d’ús racional  
on el fruit del treball era primordial a l’hora de justifi-
car el sacrifici d’un sector obert dins de la casa. L’autar-
quia ben assimilada en les primeres granges o edificis 
lligats al treball del camp, aïllats de les grans urbs, els 
obligava a ser nuclis autosuficients.

El model itàlic va transformar el peristil grec, pa-
vimentat, en un jardí, transformant aquell espai en el 
cor de la casa. La passió dels romans per la vegetació 
els portà a crear petits jardins allí on trobaven un mí-
nim de terra. Si a la domus urbana era tot sovint un 
espai tancat amb entitat pròpia, a la vil·la esdevingué 
un element fonamental de relació espacial i arquitec-
tònica. El jardí és l’element essencial de la connexió 
interior-exterior, arquitectura-natura, i, a través d’ell, 
el paisatge entrava a la casa, els habitants s’immergi-
en en la natura, sempre ordenada, domesticada, feta 
a mida.

12.7. Els jardins i la vil·la dels Ametllers

La vil·la dels Ametllers de Tossa de Mar ens presen-
ta dos espais enjardinats, els quals ens proporcionen 
una informació important per entendre el funciona-

ment i la diferenciació entre els sectors que podríem 
denominar públics i privats de la vil·la. En primer lloc, 
tractarem el jardí dedicat a l’ús públic, a la recepció 
de visitants i amics, situat en la zona nord del con-
junt. Aquest espai ens mostra la seva importància i el 
gran protagonisme que tenia el jardí com a espai de 
recepció i autorepresentació dins de la vil·la. El jardí 
públic tenia una funció representativa: en molts casos, 
la perspectiva que oferia aquesta zona era un reforç es-
cènic per al propietari de la casa, com a senyor de la 
seva clientela, donant així una imatge de poder i supe-
rioritat, necessària per al seu càrrec. No insistirem en 
la descripció de l’espai, que ja ha estat objecte d’estudi 
en apartats anteriors, però sí que cal recordar algunes 
qüestions. El jardí de tramuntana és una estructura rec-
tangular, envoltada per pòrtics per tres costats i closa 
a ponent per un mur que tanca la terrassa per aquella 
banda. A llevant, es disposaven les principals estances 
de recepció de la casa, entre les quals destacaríem el 
gran triclini, que n’ocuparia l’espai central.

12.7.1. La vinya

Els conreus de les vil·les es basaven preferentment 
en la tríada mediterrània: blat, olivera i vinya, i és 
aquesta última la que ens interessa especialment. Els 
antics agrònoms parlen d’una òptima plantació de vi-
nya quan aquesta s’ajuda del suport de pals o estaques 
i a una distància, cada parra, d’uns quatre peus romans 
(Jashemski 1979a, 126). Unes excavacions a Villa Re-
gina, a Boscoreale, van mostrar l’existència d’una vinya 
unida a l’hàbitat de la vil·la, amb un hortus quasi unit 
a les estances de l’edificació (Jashemski 1987, 64-71, 
fig. 32).211 

Una de les primeres vinyes que es van excavar a 
Pompeia va donar com a resultat no només la desco-
berta de les parres que se subjectaven amb estaques 
per garantir un bon creixement, sinó que, enmig de la 
vinya, amb la localització d’una gran quantitat d’ossos 
d’animals, es va documentar l’existència de dos tricli-
nis d’obra, segurament habilitats per realitzar-hi àpats 
amb els clients del propietari (Jashemski 1979a, 126), 
creant un espai de reunió a l’aire lliure però en un 
entorn controlat i ordenat. Seria un acte públic on 
es gaudiria del menjar, cosa que explicaria moltes de 
les restes òssies d’animals, com ara cavall, bou, cabra 
o senglar, trobades a la vinya, acompanyades del vi 
que s’hauria produït en el mateix terreny (Jashemski 
1973, 77).

Dins del jardí augustal de la vil·la dels Ametllers, la 
vinya era la principal protagonista. Durant les campa-
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212. En el seu estudi Linda Farrar (1998, 65-84) dedica un capítol a les tipologies de piscines ornamentals que es podien trobar en 
els jardins romans. Dins d’aquesta classificació trobem un tipus que s’adapta perfectament a l’exemple de piscina de la vil·la dels Ametllers. 
Aquesta es trobaria en el que ella classifica com a tipus B, que situa cronològicament entre el segle i aC i el segle ii.

213. Aquesta devia ser feta amb una placa de pedra, potser marbre, que degué ser espoliada un cop la piscina va quedar fora de servei, 
conjuntament amb la resta d’elements ornamentals.

nyes d’excavació es va constatar la presència de petits 
orificis a distàncies regulars (poc més d’un metre, és a 
dir uns quatre peus) que demostren, tal com va suc-
ceir en les excavacions de Jashemski a Pompeia, que 
l’espai estava ocupat per una plantació de vinya amb 
una finalitat més ornamental que purament útil per 
a l’alimentació de la família (fig. 22). En aquest cas, 
podríem aventurar la hipòtesi que, tal com succeïa en 
el cas d’un dels jardins de Pompeia, la vinya fos un 
marc que embolcallaria un menjador d’estiu, proba-
blement un stibadium sota una pèrgola, que serviria 
al senyor de la casa com a lloc de reunió amb tots els 
seus visitants, gaudint, segurament, del vi de la seva 
vinya privada, per tal de reforçar el missatge de natura 
controlada i d’immersió de la vil·la en el seu entorn. 
Aquest menjador a l’aire lliure estaria localitzat on ac-
tualment es troben les restes de la font ornamental, al 
centre del pati. Aquesta, obrada en una fase posterior, 
no ha permès trobar restes de les estructures del tri-
clini, però els abundants exemples existents d’aquesta 
mena d’estructures fan que la possibilitat de la seva 
existència no sigui negligible. En una etapa posterior, 
aquest espai patí una profunda transformació.

12.7.2. La piscina ornamental

A inicis del segle ii s’eliminaren les vinyes que re-
cobrien el terra i es construí una piscina ornamen-
tal,212 presidida per una edícula (fig. 169), a ponent, 
i dues fonts, una a cada lateral de l’obra (fig. 22 i 27). 
Aquest element ornamental també servia com a punt 
de reserva d’aigua, com si fos una cisterna descober-
ta. Els exemples a través dels quals es desenvolupa la 
tipologia de la piscina reproduïda al jardí nord de la 
vil·la dels Ametllers són força escassos a Pompeia, a 
causa de l’erupció del volcà que va tallar l’evolució ar-
quitectònica de molts espais. No és el cas d’Òstia, ja 
que, segons Farrar (1998, 74-75), es trobaria aquesta 
tipologia a la casa dels déus de l’Oceà i a l’escola de 
Trajà, on s’alterà una piscina de planta rectangular per 
incloure-hi una forma en semicercle en un dels laterals 
i, posteriorment, ja en època de Trajà, una nova remo-
delació que va fer més complexa la planta de la piscina. 
Segons els estudis de Farrar, aquesta classe de piscines 
es localitzarien en un dels extrems del jardí, molt a 
prop dels pòrtics, com mostren els casos d’Òstia, ja 
que la canal que solia envoltar-les seria una manera 
d’aprofitar l’aigua de pluja recollida del terra del jardí. 
No és, aquest, el cas de la vil·la dels Ametllers, en el 
qual la canal que envoltava la piscina central del jardí 

tenia una funció decorativa. Un exemple que reforça el 
caràcter superflu que aquestes canals adquiriren al llarg 
del temps el trobem a la Casa del Anfiteatro a Mèrida, 
en la qual la canal exterior acabà convertint-se en un 
corrent continu d’aigua, perdent la funció inicial de 
recollida per convertir-se en un element més de la de-
coració del jardí.

Aquest espai es mostrava novament com a teló 
de fons d’una sala principal situada davant de la seva 
entrada (fig. 170). La piscina presentava una sèrie de 
característiques formals i segurament iconogràfiques 
que plantegen dubtes per interpretar el seu significat. 
Com ja s’ha dit anteriorment, els jardins romans, aju-
dats per ginys hidràulics, volien reproduir un ambient, 
paisatge o territori concret a petita escala, reforçant la 
iconografia del paisatge amb la introducció de la re-
presentació d’un riu o punt de captació d’aigua, com 
és el cas dels jardins amb eurips, representacions ni-
lòtiques, etc. En aquest cas, no coneixem la temàtica 
que intentava representar el jardí públic de la vil·la. Per 
la seva estructura, el que es pot deduir és el següent: 
la piscina central, envoltada per una canal d’aigua en 
constant fluctuació, representaria un riu que tindria 
el naixement en l’edícula situada en el mur de tanca 
del jardí (fig. 23 i 169). En aquest cas, es dedueix que 
l’aigua arribaria a l’escalinata de la piscina mitjançant 
una petita rampa de poca inclinació, avui perduda,213 
per tal d’afavorir que el líquid llisqués per les escales 
de la piscina com si es tractés d’una petita cascada. A 
banda i banda de la bassa, trobem dues fonts petites 
que completarien el joc d’aigua. Una de les fonts es 
trobava situada sobre un encaix quadrangular, mentre 

Figura 169. Font del jardí nord. El mur del fons conservava 
pintura de color blau, mentre que el sòcol anava pintat de color 
verd, fet que es repetia al parament exterior de la piscina.
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que l’altra se sostenia sobre un encaix rodó. Aquesta 
diferència de forma suggereix que cada costat repre-
sentava la meitat d’un tot. Les fonts, amb la seva de-
coració, tindrien unes característiques pròpies, però al 
mateix temps complementàries, que conformarien un 
espai iconogràfic unitari. Durant les excavacions es van 

localitzar restes d’estàtues procedents, possiblement, 
del jardí: una figura humana, segurament una divini-
tat, una granota i un cranc, amb orificis que denoten 
la seva funció de brollador. Els dos brolladors són de 
dimensions molt reduïdes, fet que impossibilita que 
fossin els únics elements ornamentals de les fonts, ja 

Figura 170. Restitució del jardí nord en la seva segona fase (dibuix: J. Sagrera).
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214. L’edifici es construí de nord a sud; per tant, les sales i habitacions del costat de migdia de la vil·la proporcionaven una datació d’èpo-
ca julioclàudia, però el projecte constructiu era unitari i estava concebut des del moment de creació de l’edifici en època augustal.

215. Aquest espai es va trobar molt malmès i modificat per les reformes baiximperials, i la informació disponible sobre la seva estructu-
ració és reduïda.

que, a la distància que es trobaven de la sala de repre-
sentació, hauria estat quasi impossible apreciar-ne la 
forma i, per tant, no tenia cap mena de lògica fer ser-
vir elements ornamentals que, per dir-ho clar, sembla 
que no hi siguin. Ans al contrari, sembla que forma-
rien part de conjunts més grans i complexos, i la seva 
presència referma la sofisticació de l’escenografia i dels 
jocs d’aigua que conformaven el conjunt.

Tant la piscina central com l’edícula presentaven 
restes d’estuc i pintura, fet que demostra la bellesa que 
va tenir el jardí en la seva millor època. Era una zona 
pública, per ser vista, amb unes connotacions iconogrà-
fiques clares que, per la manca de restes que en facilitin 
la interpretació, difícilment podem copsar clarament, 
tot i les encara avui conservades (fig. 171). 

En aquest context, la possibilitat d’assimilar l’esce-
nografia del jardí nord a una representació idealitzada 
del Nil és una possibilitat engrescadora, conceptual-
ment factible, però arqueològicament hipotètica. Tot 
i això, si a les restes disponibles hi afegim la interpre-
tació d’algunes de les escultures i fragments recuperats 
durant els treballs (vegeu l’apartat corresponent a les 
escultures dins aquest mateix estudi), la hipòtesi ad-
quireix més transcendència i solidesa.

12.7.3. el jardí meridional de la vil·la

En aquest cas, la part privada, entenent-la com a 
espai familiar, no accessible més que a les amistats més 
íntimes, es presenta aparentment més modesta però 
amb igual bellesa que l’anterior, si tenim en compte 
la vista que devia oferir el desnivell en el qual es tro-

bava situada la construcció. El jardí privat forma part 
del projecte original de la vil·la augustal214 i perviu, 
com succeeix amb el de tramuntana, fins al segle iii. 
El jardí ocupava una zona de forma rectangular, tancat 
per tot un seguit d’habitacions bastides contra el límit 
occidental de la vil·la amb un pòrtic, al davant, i un 
segon pòrtic, obert pels dos costats, a la banda est que 
obria visualment, a l’entorn, el jardí i la casa. L’espai 
comptaria amb parterres i arbres decoratius i, per què 
no, segurament fruiters o oliveres que, al mateix temps 
que embellien el recinte, donaven fruits, però en cap 
dels casos s’ha d’imaginar un jardí com els actuals, 
amb gespa o altres elements que cobrissin el terra.215 
La jardineria romana volia una natura controlada, es-
cenogràfica: d’aquí ve l’aparició de l’ars topiaria, amb 
agrupacions de plantes per tipologies i amb recipients 
per controlar-ne el creixement, tal com demostra la 
troballa d’olles de ceràmica amb forats durant el procés 
d’excavació de la vil·la, que permetien el creixement de 
la planta fins a una certa mida, deixant passar l’aigua i 
els nutrients. 

No sabem la distribució ni la forma exacta del 
jardí original més enllà dels seus límits, però a inicis 
del segle ii es beneficia de tot el seguit de reformes 
realitzades a l’edifici per tal d’abastir la casa amb una 
xarxa hídrica. La importància d’aquesta obra es jus-
tifica amb la inclusió dins de l’estructura de la vil·la 
d’unes termes i un seguit d’elements on l’aigua n’era 
la protagonista. No va ser una obra que indirectament 
oferís al propietari la possibilitat d’incloure elements 
ornamentals, sinó que la reforma es va fer planificada-
ment precisament per tal d’incloure’ls dins de la vil·la. 

Figura 171. La piscina orna-
mental del pati disposava de 
tot un conjunt decoratiu. A la 
imatge, la piscina amb els en-
caixos on devien situar-se els 
elements que ajudaven a confi-
gurar els jocs d’aigua i les restes 
de la canalització de l’entorn. 
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El jardí privat i el seu entorn es remodelaren de la se-
güent manera: les habitacions adossades al mur oest es 
transformaren creant una façana correguda d’estances, 
dotades d’un pis superior amb una possible terrassa 
que reposava sobre un porxo que separaria les cam-
bres del jardí, dins del qual es localitzaven tres punts 
de sortida d’aigua que correspondrien a tres fonts de 
tipologia força senzilla (fig. 90 i 172): un pedestal més 

o menys decorat amb un recipient semiesfèric a la part 
superior, encarregat de recollir l’aigua que en brolla-
va. Són molts els exemples d’aquest tipus de fonts que 
podem trobar tant en els jardins de Pompeia com en 
les representacions que el món romà feia d’aquests es-
pais idealitzats en les seves obres pictòriques. Les tres 
fonts atorgarien una remor d’aigua a una de les zones 
més tranquil·les de tot el complex, proporcionant a la 
família un lloc de reunió i descans per a tots els seus 
membres. D’aquestes fonts només en conservem les 
columnes que les sostindrien. Es tracta de tres colum-
netes de marbre, amb decoració helicoïdal i dotades 
d’un forat central que les travessa longitudinalment. 
Dues d’elles van ser trobades al pati nord, apilades 
amb altres elements escultòrics de marbre llestos per 
ser cremats (fig. 201). La tercera es va recuperar a l’in-
terior de la cisterna dels banys d’època severiana (fig. 
202). La diferència d’ubicació la provoca, precisament, 
el fet que les reformes severianes de l’edifici van impli-
car la destrucció d’una de les fonts, la situada més al 
nord (fig. 172), mentre que les altres dues continuaren 
en funcionament encara algunes dècades.

Cal esmentar un darrer element que reforça el paper 
del jardí de migdia (fig. 173) com a espai escenogrà-
fic de repòs i lleure. El porticat de llevant es trobava 
presidit, a migdia, per una petita exedra en la qual es 

Figura 172. Restes del basament de la font de tramuntana del 
jardí sud. Aquesta va ser esborrada en època severiana, i el ba-
sament, aprofitat com a desguàs d’un nou nimfeu construït a 
l’àmbit 14.

Figura 173. Reconstrucció de l’aspecte del jardí de migdia en època severiana (dibuix: J. Sagrera).
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realitzarien petits àpats per a pocs convidats, com si es 
tractés d’un stibadium familiar (fig. 145). Un espai que 
quedava fora de l’edifici de la vil·la, en un sector mar-
ginal darrere de l’exedra, es va aprofitar com a cuina 
a l’aire lliure directament relacionada. Inicialment, era 
una instal·lació modesta, en la qual es devien emprar 
atuells portàtils i de la qual solament ens han arribat 

restes de les àmfores i altres elements en ús, però a prin-
cipis del segle ii es va dotar de fogons, forns i dipòsits 
estables. Aquesta reforma va ser possible, un cop més, 
gràcies a la creació de la xarxa hídrica que va permetre 
construir un punt de captació d’aigua dins aquest espai, 
i ens mostra, sobretot, la importància que va adquirir 
tot aquest sector com a espai de repòs i lleure. 





211

216. Val a dir que, probablement per un error de transcripció, la data de la descoberta dels mosaics fou a finals de 1920 (Masriera 1923, 
7; Solé de Morell 1934) i no 1921 com indica aquest text.

217. Les seves aquarel·les tenen un gran valor perquè, a part de la qualitat artística, situen els fragments en l’espai on es van trobar i, per 
tant, permeten restituir els de cada estança.

«[...] a primers del mes de desembre de 1921 
vaig tenir la sort de descobrir les habitacions potser 
les més importants de la vil·la, que per la llur riquesa 
decorativa devien ésser les del propietari de la mateixa» 
(Melé 1922, 20-21)216 (fig. 174).

Amb aquestes paraules el Dr. Ignasi Melé, el pri-
mer excavador de la vil·la dels Ametllers, es referia a 
la descoberta d’una sèrie d’estances pavimentades amb 
mosaics, de diferents estils i èpoques, que conforma-
ven el nucli de la pars urbana de la vil·la. Aquest fet va 
servir per valoritzar i impulsar definitivament les exca-
vacions del lloc, tal com cita Solé de Morell (1934, 2), 
que fou qui s’encarregà de documentar-los i dibuixar-
los217 (fig. 175). Malauradament, els mosaics queda-
ren al descobert i patiren les inclemències del temps i, 

en determinats casos, espolis que els malmenaren, cosa 
que obligà el 1933 a una restauració in situ per part de 
Francesc Font, tècnic del Museu d’Arqueologia, sota la 
direcció d’A. del Castillo.

Aquest conjunt de mosaics ha estat estudiat i pu-
blicat de manera diversa: així, el mosaic figurat amb la 
inscripció de Vitalis ha tingut una gran fortuna alhora 
que moltes lectures diferents, mentre que els de les ter-
mes, amb prou feines petits fragments, han estat, quasi 
sempre, marginats. Ara per ara, el treball més complet 
que s’ha realitzat és el de M. Baldomà (Baldomà 2001) 
a la primera monografia que es va publicar sobre la 
vil·la dels Ametllers (López et al  2001), on es recull, 
també, la bibliografia anterior.

Les estances pavimentades amb mosaic, amb un 
grau de conservació molt diferent, es disposen arren-

13. eLS MOSAIcS
David Vivó Codina

Figura 174. Imatge de la troballa dels mosaics (foto: MAC-
Girona).

Figura 175. Aquarel·la de Solé de Morell amb els mosaics dels 
àmbits 20, 24 i 13. 
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218. En el mateix sentit, s’han utilitzat en la descripció dels mosaics les nomenclatures de Barral (1980) i de Balmelle et al. (2002) 
per tal d’unificar criteris.

219. L’any 2000, tècnics del Museu d’Arqueologia de Catalunya en van fer una darrera restauració in situ.
220. L’única diferència la podem trobar en el marc, blanc en el nostre cas, i amb decoració vegetal a Pompeia.
221. En aquesta vil·la, on el mosaic en determinats llocs no estava prou ben enganxat a la seva preparació, s’ha conservat la retícula prè-

via, feta per mitjà d’incisions, on es pot veure aquest plantejament general i el resultat final del mosaic, amb una combinació de quadrats i 
triangles tangents com en el nostre cas, tot i que amb una combinació diferent. Tanmateix, aquesta peça és una prova de la dificultat de datar 
aquest motiu tan corrent, ja que diversos autors han plantejat diferents dates, republicana i clàudia (Dunbabin 1999, 282-283 i n. 19).

glerades en dues fileres consecutives: l’oriental, oberta 
a mar i disposada enfront del porticat que feia de fa-
çana de la pars urbana, i l’occidental, ocupada per les 
termes. Val a dir, però, que no totes les habitacions 
tingueren sempre la mateixa funció i que no tots els 
mosaics foren coetanis, per la qual cosa aquí s’ha optat 
per presentar-los de manera diacrònica englobats dins 
de cada una de les fases constructives de la vil·la a les 
quals corresponen, entenent que d’aquesta manera es 
poden comprendre millor en el seu context. En aquest 
sentit, s’utilitzarà la nomenclatura donada a cada àm-
bit en la present monografia i no la tradicional per tal 
de facilitar-ne la visió de conjunt.218

13.1. La façana oriental

Àmbit 30
Estança de 3,19 m per 3,80 m, pavimentada amb 

un mosaic bicolor completament conservat (fig. 176). 
Sobre un fons blanc trobem, emmarcada per una ban-
da negra, una composició de faixes de colors alterns 
(blanc i negre) on hi ha sobreposat un escaquer de pa-
relles de triangles tangents alterns, sempre en negatiu 
respecte al seu fons.

Les tessel·les són treballades amb molta precisió, 
aconseguint un acabat molt acurat que manifesta el sa-
ber fer del taller encarregat de l’obra. Val a dir, també, 
que en determinats punts presenta traces d’antigues 
restauracions, cosa que es pot apreciar en la diferent 
qualitat de les tessel·les, alhora que ens parla de la llar-
ga durada d’aquest mosaic en la vil·la.219

Tanmateix, és difícil fixar-ne amb seguretat la cro-
nologia. L’únic paral·lel idèntic que hem trobat és 
un cubicle de la Casa del Marinaio a Pompeia (Per-
nice 1938, tav. 27-4; De Vos 1979, 170) datat a la 
primera meitat del segle i.220 Tot i amb això, el seu 
motiu decoratiu més característic, les parelles de tri-
angles tangents, tenen una llarga tradició des d’època 
republicana fins ben entrat el segle iii (Baldomà 2001, 
81). Aquest és un motiu força corrent però no amb la 
mateixa composició que trobem a Tossa, deixant de 
banda el paral·lel pompeià. L’explicació es pot trobar 
en el fet que per a aquesta mena de motius geomètrics 
no s’utilitzava cap mena de matriu o cartró sinó que es 
partia d’un esquema fet directament sobre la prepara-
ció del mosaic, en la qual, ja sigui mitjançant incisions 
o bé amb pintura, es marcava al terra una retícula de 

quadrats i diagonals que permetien crear un esquema 
marc on s’hi podien fer múltiples composicions sobre 
la base de quadrats i triangles, és a dir, una sinòpia, tal 
com es pot apreciar a Vil·la Ariadna de Stabia.221 Així, 
tot i la diferència de composicions, aquest motiu es 
pot identificar en zones veïnes, sobretot a la Laietània, 
com en el marc de l’impluvium de la casa del carrer 
Lladó a Badalona (datat del canvi d’era), i en els camps 
dels paviments d’un triclini de Torre Llauder i a Can 
Xammar, totes dues a Mataró i datades entre finals del 
segle ii i principis del iii (Barral 1978, 83, 106 i 112).

Per tot això és impossible datar amb precisió aquest 
mosaic a partir de criteris purament estilístics, ja que 
la seva forquilla cronològica és massa àmplia. Tampoc 
hi ajuden gaire les dades arqueològiques, ja que si bé la 
construcció de l’estança es pot datar sense problemes 
en època augustal, no es va poder sondejar per sota del 
mosaic, precisament pel seu bon estat de conservació. 
Baldomà (2001, 87) el data entre finals del segle i i el 
segle ii; al nostre parer, aquesta datació es pot ajustar 
a principis del segle ii, no tant per criteris estilístics, 
com ja hem dit, massa amplis, sinó perquè creiem que, 
per la seva qualitat, s’ha d’inscriure en les reformes de 

Figura 176. Mosaic de l’àmbit 30. 
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222. Baldomà (2001, 80) proposa que aquesta franja podria ser una aportació o refacció posterior; tanmateix, creiem que aquesta franja 
forma part del disseny original, principalment perquè el mateix tipus de tessel·les ceràmiques el trobem en la decoració de l’onda del marc.

223. Fernández-Galiano (1984, 46-47) ressegueix molt acuradament l’aparició d’aquest motiu, molt corrent a Itàlia i Àfrica durant el 
segle iii. Curiosament, a Hispània només es troba a Complutum i Torre Llauder, deixant de banda els de Tossa. Recollit també a Baldomà 
(2001, 80-81).

224. Curiosament, aquests quatre colors, blanc, negre, ocre i vermell, són els emprats en la tècnica de pintura més característica dels segles 
v i iv aC, anomenada tetracromia (Plini, xxxv, 50).

tot el sector oriental del pati, amb la construcció d’un 
gran triclini, i cambres adjacents, que molt probable-
ment anirien també pavimentades amb mosaics, si bé 
la seva conservació per sota del nivell de circulació ens 
obliga a plantejar-ho solament com a hipòtesi. Malgrat 
tot, encara que poc probable, no es pot descartar com-
pletament una cronologia augustal.

Àmbit 19
Mosaic policrom i amb decoració geomètrica (fig. 

177), originalment de 3,50 m per 3,82 m i del qual es 
conserva, amb prou feines, tan sols una quarta part, 
l’occidental. El camp central es troba envoltat per una 
àmplia franja feta de tessel·les ceràmiques de color ver-
mell ataronjat.222 El marc del camp està compost per 
una triple franja blanca, separada cada una per un filet 
de tessel·les fosques; la central és de doble amplada que 
les laterals i està decorada amb una onda amb degra-
dació de colors, vermell i groc les còncaves i gris i groc 
les convexes. El camp central es troba decorat amb un 
reticulat format per un triple filet bicolor en dentellat. 
El centre de cada cassetó el trobem decorat amb un 
quadrat dentellat, orientat amb el cassetó, i decorat 
amb un degradat policrom, com l’onda del marc.

El reticulat del camp central és un motiu que, si bé 
amb variacions tant en l’amplada del filet com en el 
motiu central, és molt característic. Aquest motiu, mal-
grat un possible origen itàlic (Levi 1971, 375), sembla 
característic de la part oriental de l’imperi fins a l’època 
severiana, en què es popularitza a l’occidental.223

Així doncs, la datació d’aquest mosaic no ofereix 
problemes, ja que estilísticament es pot situar perfec-
tament en època severiana. Aquesta interpretació la 
reforcen les troballes arqueològiques fetes en el son-
deig obert a l’extrem de l’estança, on el mosaic no es 
va conservar. Així, es va veure com ja des de la fase 
fundacional aquesta habitació, molt probablement un 
triclini hivernal, estava escalfada mitjançant un hipo-
caust alimentat per un forn situat a la veïna estança 
meridional. En època severiana tot aquest sector va ser 
remodelat i el forn va ser desplaçat cap a ponent, inu-
tilitzant, doncs, aquest hipocaust, que va ser reomplert 
i pavimentat de nou amb el mosaic.

Àmbit 23
Estança quadrada de 3,85 m de cantó amb un sòl 

de mosaic policrom del qual es conserva, només, poc 
menys de la meitat; la línia de ruptura va des de la can-
tonada nord-occidental de la cambra fins poc abans de 

la cantonada sud-oriental, marcant una diagonal irre-
gular, i també presenta nombroses restauracions pun-
tuals del moment de la seva troballa. Aquest mosaic 
consta d’una gran riquesa decorativa i un fort contrast 
cromàtic, tot i que només es van fer servir quatre co-
lors per a la seva elaboració (blanc, gris-negre, ocre i 
tons de vermell),224 i el plafó central és cromàticament 
més ric (fig. 178).

El marc exterior, al costat dels murs, és un simple 
camp rogenc fet de tessel·les ceràmiques força bastes. 
Seguidament trobem un segon marc, molt més ampli 
(39 cm d’amplada), format per una sanefa de cercles 
secants tangents juxtaposats, creuada per un triple filet 
bicolor (blanc i negre) en dentellat. Els cercles, for-
mats per un triple filet de dos colors (negre el central 
i blancs els laterals), destaquen clarament sobre un 
camp de tessel·les ceràmiques idèntic al del marc més 
exterior, amb el qual es confon, però considerablement 

Figura 177. Mosaic de l’àmbit 19.

Figura 178. Mosaic de l’àmbit 23.
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225. Avui dia es pot observar totalment restaurat amb un motiu central amb un nus de Salomó, però en les fotografies del moment de 
la troballa s’observa clarament que no hi ha cap resta per deduir-ho.

226. Tant Guàrdia (1992, 64) com Baldomà (2001, 82) ho identifiquen com a cabells rinxolats o ondulats; tanmateix, creiem que es 
tracta d’una corona, ja que el tocat es troba representat per una filera de formes corbes resseguides per un filet fosc.

227. Baldomà (2001, 82) proposa que les dues figures siguin simètriques, mentre que Guàrdia (1992, 64) ni tan sols cita la presència 
d’aquesta segona figura.

més petites i acurades. Els espais entre els fusos, cre-
ats per la intersecció dels cercles, estan decorats amb 
tessel·les també ceràmiques però d’un to gris-rogenc 
força més clar que contrasta considerablement amb el 
roig fosc del camp.

Aquesta sanefa de cercles emmarca un gran camp 
quadrat, de fons negre, delimitat per una trena poli-
croma de dues cordes (negre, roig i blanc) sobre fons 
rogenc que defineix una composició de dotze plafons 
quadrats dels quals solament se n’han conservat cinc. 
Aquests plafons, de 55 cm de costat i amb els angles 
truncats, a mena de fals octògon, tenen tots una de-
coració i una composició semblants, amb un cercle 
decorat amb una trena de dues cordes i un motiu cen-
tral. Tot i amb això, cada plafó és diferent tant pel joc 
cromàtic com pels motius centrals. 

El plafó que se situa més a tramuntana es troba to-
talment restaurat i amb prou feines se’n pot dir res a 
part que el quadrat era blanc, amb els angles vermells, 
on hi ha un cercle negre amb una trena bicolor en blanc 
i negre.225

El següent panell, al sud de l’anterior, consisteix 
també en un quadrat blanc amb els angles en vermell. 
El cercle és vermell amb una trena de dues cordes de 
color ocre, i el cercle central és blanc, on hi ha dos 
fusos lenticulars encreuats dibuixats en vermell, amb 
l’horitzontal decorat amb una ziga-zaga, que podrien 
simbolitzar un ocell (Baldomà 2001, 82).

Seguidament, i en posició angular, trobem un altre 
plafó blanc, en aquest cas amb els angles negres, així 
com el cercle central. La trena, sobre un fons vermell, 
alterna dues cordes, una blanca i l’altra ocre, ressegui-
des per un filet negre. Finalment, el cercle central, de 
color ocre, presenta una flor de sis pètals vermells amb 
un botó central negre decorat amb cercles blancs.

El següent plafó, oriental respecte a l’anterior, està 
format per un quadrat vermell amb els angles negres. 
Sobre aquest fons vermell, hi ha decorat, en blanc, un 
cercle dibuixat amb un filet doble, seguit d’una doble 
trena dibuixada amb un filet blanc, tot i que curiosa-
ment presenta dos segments totalment blancs contra-
posats i un de negre, i un nou cercle fet amb un doble 
filet blanc. El motiu central torna a ser una flor de sis 
pètals, de color gris fosc en aquest cas, amb un botó al 
mig. En aquest cas, però, i seguint el perfil dels pètals, 
hi ha dibuixat en negre una mena de rellotge de sorra i 
una creu sobre el botó.

L’últim plafó presenta un quadrat blanc d’angles 
negres i amb un cercle central vermell. La doble trena, 
resseguida amb un filet negre, alterna cordes blanques 

i ocres. El motiu central, dins d’un cercle ocre, con-
sisteix en un nus de Salomó format per quatre filets, 
negre, blanc, vermell i ocre.

Tots els plafons es troben aplegats en grups de tres, 
formant un angle i separats, cada grup, per una banda 
vermella decorada per un trenat de dues cordes blan-
ques sobre els eixos de l’habitació.

Finalment, l’emblema central (fig. 179), de fons 
blanc i emmarcat per un doble filet vermell amb els 
angles truncats, presenta una escena figurada. Malau-
radament, es troba pràcticament perduda i se’n conser-
va només la meitat d’una figura i algunes parts d’una 
altra. La més ben conservada, en l’angle sud-occiden-
tal, sembla representar un angelot, és a dir, un jove o 
infant, alat. Aquest va cofat amb una corona vegetal226 
amb una filera de cabells que li surten per sota, i té la 
mà dreta alçada, agafant un objecte circular de perfil 
dentat. L’altra mà, perduda, agafa un objecte allargat i 
corbat. Les ales són, amb prou feines, esbossades i fetes 
per dos triangles irregulars.

De l’altra figura només s’ha conservat part del pen-
tinat, el seu ull esquerre i una de les ales, idèntica a les 
que acabem de descriure. Val a dir que, tot i la posició 
d’aquesta, que sembla especular respecte a l’anterior, 
no serien simètriques,227 si més no amb una postura 
idèntica, ja que aquesta estaria sensiblement més bai-
xa, postura provocada, amb tota seguretat, per l’objec-
te que portaria.

Aquestes figures estan dibuixades d’una manera no 
gaire naturalista mitjançant un filet vermell i omplertes 
amb tessel·les de diferents tons rosats, intentant crear, 
fins i tot, la sensació de volum amb ombres sota el coll 
i al braç esquerre. Igualment el rostre, on de manera 
simple es dibuixen els trets principals i, amb uns ulls 
força ben definits, s’intenta reproduir les ombres sota 
els ulls. Contràriament, les ales, de color ocre, són es-
quemàtiques i força geomètriques, malgrat el matusser 
intent de representar alguna ploma a la seva ala esquer-
ra. Tal com apunta Guàrdia (1992, 64), per la posició 
que ocupa la figura i per les seves mides, la composició 
del plafó seria dividida en quatre parts, amb els dos 
angelots esmentats i dos més de situats simètricament 
formant alguna imatge al·legòrica.

La resta del plafó està omplerta amb figures geo-
mètriques, principalment triangles, que, malgrat la 
seva aparent dispersió, devien definir una composició 
equilibrada en el conjunt del plafó, creant una sensació 
d’horror vacui molt pròpia dels mosaics tardans.

El plafó es troba massa malmès per poder interpre-
tar-lo amb seguretat. La figura més ben conservada té 
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228. Vegeu, per exemple, Dunbabin (1982, 65-89). També podem veure aquest mateix motiu reproduït amb angelots a Rumscheid 
(2000, fig. 53, 1 i 3).

229. Per a l’aparició del tema de les estacions vegeu García (2000, 235-6), una visió general del tema a Dunbabin (1978, 158-161), i 
els exemples hispans els trobem recollits i comentats a Guàrdia (1992, 336-345).

230. Ja esmentada per Baldomà (2001, 83).
231. En dos mosaics anglesos, avui dia perduts, podem veure per separat els dos atributs. A Chedworth l’Estiu és un angelot amb una 

corona floral a la mà dreta, i a Pitney un altre angelot amb una falç o un pedum (Witts 2005, 85-86; un repertori d’atributs complet dels 
mosaics estacionals anglesos es pot veure a Ling 1983). Contràriament, Guàrdia (1992, 82) l’interpreta com la representació de la primavera 
per la corona que porta a la mà dreta.

232. Baldomà (2001, 84) proposa que els plafons es portarien fets del taller, però la seva realització poc acurada, visible tant en els angles 
com en algunes lleus desviacions o deformacions, fan pensar en una construcció in situ.

una postura molt característica relativa a la imatge de 
l’auriga vencedor amb el braç dret alçat portant una 
corona d’espigues.228 Malgrat aquesta semblança, la 
presència d’un altre angelot a la seva esquerra fa impos-
sible aquesta lectura, ja que ocupa l’espai on anirien els 
cavalls. En aquest sentit, s’ha de tenir present la com-
posició dividida en quatre parts abans esmentada, és a 
dir, amb la presència de quatre angelots. Aquest model 
evoca la representació de les estacions, per altra banda 
un tema molt representat en els mosaics tardans.229 En 
aquest cas, però, tampoc s’adapta gaire bé a la icono-
grafia més coneguda. Les representacions masculines 
de les estacions en mosaic, les tempora anni, i, més 
concretament, les d’angelots, karpoi, són força rares en 
comparació amb les femenines (Abad 1990, 21-24), 
amb una iconografia molt més estable. Aquesta figura 
en concret, com ja hem comentat, sembla portar una 
corona floral amb una altra corona a la mà dreta i un 
objecte corbat a l’esquerra. El primer, representat de 
manera escadussera i sintètica, podria ser una corona 
d’espigues, una corona floral o, millor encara, una co-
rona solar alçada de manera victoriosa,230 mentre que 

el segon podria tractar-se tant d’un pedum com d’una 
falç. Malgrat la manca de paral·lels idèntics, creiem que 
es tractaria d’una imatge de l’Estiu.231 La representació 
de les estacions implica un missatge de bonança i pros-
peritat a través de la intervenció del dominus, i es com-
plementa amb el missatge del mosaic de l’àmbit 27.

Tècnicament, presenta força mancances en la seva 
planificació. Tot i ser muntat a base de cartrons, fa la 
impressió que no va ser gaire ben planificat prèviament 
a la seva construcció. Així, la sanefa de cercles tangents 
exterior mostra una incoherència en la seva unió a l’an-
gle, ja sigui per una mala col·locació de les tessel·les que 
va provocar un error acumulatiu, ja sigui per una mala 
planificació. Igualment, els plafons quadrats232 no 
s’adapten prou bé a l’espai, cosa que provoca la inclusió 
de les bandes trenades al centre de la composició per tal 
d’emplenar l’espai sobrant sense haver de distorsionar 
els plafons. Tanmateix, una altra interpretació, que no 
descarta del tot l’anterior, seria que a l’hora d’encarre-
gar el mosaic, el promotor faria servir el repertori del 
seu propi taller, i que aquest s’encarregaria d’adaptar-lo 
a l’espai, una solució força més econòmica.

Figura 179. Detall de l’emble-
ma central del mosaic de l’àm-
bit 23.
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233. La utilització de tessel·les és una opció econòmica que permet una gran quantitat de tonalitats vermelles i que pal·lia en gran mesura 
la manca de marbres. Aquest fet és especialment evident a Britània (Dunbabin 1999, 280), però també a Hispània, en l’antiguitat tardana.

234. Per exemple, en el mosaic de Dionís i Ariadna d’Emèrita podem veure també tota una sèrie d’elements geomètrics, en aquest cas 
cercles, que omplen els espais buits (Blanco Freijeiro 1978, fig. 26-27); a Quintanilla de la Cueza, en l’emblema central de l’estança ix hi ha 
tota una sèrie de formes romboïdals, entre les quals dues figures marines (Guàrdia 1992, gràf. 19 i fig. 56), i a Baños de Valdearados podem 
veure com diverses formes geomètriques omplen els espais buits entre les figures de tema dionisíac de l’habitació iii (Argente 1979, 45-48).

235. A Gómez Pallarès (1997, 100) podem trobar una exhaustiva recopilació de la bibliografia anterior, a la qual s’hi poden afegir les 
referències més modernes (San Nicolás 1997, 172-173; Guàrdia 1999, 153-154; Dunbabin 1999, 321; Baldomà 2001, 84-86; Mar i Ver-
de 2008, 71-72). Val a dir que la major part de la bibliografia, a part d’una descripció del mosaic, s’ha centrat en les inscripcions; Guàrdia i 
Baldomà són les úniques que han descrit la seva iconografia completa, especialment aquesta última.

236. En les diferents fotografies antigues, del moment de la seva troballa i les de la primera reconstrucció, es poden veure aquestes dife-
rències.

237. Concretament, es pot veure en un dels elements geomètrics superiors. Baldomà (2001, 84) el dóna com un color original, però en 
les fotos de la troballa es pot veure com en aquest lloc hi ha una llacuna, com també en la meitat esquerra del rostre del personatge central, 
conservada en la troballa però ja perduda a l’hora de la primera reconstrucció.

238. Avui dia aquesta es pot veure unida a l’últim motiu, però és una reconstrucció moderna.

La cronologia del mosaic es pot establir en la se-
gona meitat del segle iv tant per criteris arqueològics 
com estilístics. Així, s’ha pogut veure com aquesta es-
tança va ser remodelada en aquesta centúria quan va 
ser retallada a tramuntana uns 30 cm, movent el mur 
corresponent. Aquestes obres, que sens dubte van afec-
tar la cobertura, també ho van fer amb el paviment 
preexistent encara conservat, a nivell de preparació per 
sota del nou mur, cosa que obligà a una nova pavimen-
tació, en aquest cas de mosaic.

Estilísticament, tot i que els elements decoratius te-
nen una llarga tradició, tant la seva composició, com la 
seva realització, com, per exemple, la utilització mas-
siva de tessel·les ceràmiques,233 ens porten a models 
baiximperials, tant per la combinació de les peces com 
per la composició en plafons, molt pròpia dels mosaics 
tardans. Així, el plafó central amb els cupidos mostra 
en les figures una certa pèrdua de l’organicitat molt 
característica de les formes artístiques del baix imperi, 
així com la presència de l’horror vacui, característic dels 
mosaics hispans de cronologia avançada.234

Àmbit 27
Aquesta estança, molt llarga i estreta (3,78 m x 

1,60 m), està pavimentada amb un dels mosaics més 
ben conservats i, de llarg, el més citat235 (fig. 180). En 
el moment del seu descobriment tenia algunes llacu-
nes, la més important sobre la part esquerra superior 
de la figura central, que com que estava exposada a la 
intempèrie es va fer més gran, cosa que provocà una 
primera restauració amb ciment i una segona amb re-
integració de tessel·les en el moment del seu trasllat 
a la seva localització actual, el Museu Municipal de 
Tossa de Mar.236 L’última restauració amb reintegració 
de tessel·les va ser molt més intensa del que les llacu-
nes originals permeten suggerir, probablement perquè 
l’arrencament i trasllat del mosaic va ser més traumàtic 
del que ens podríem pensar. Aquestes pèrdues i pos-
teriors reintegracions van compondre, al nostre parer, 
una reconstrucció –la que actualment es veu– que no 
és del tot acurada i ha possibilitat les diferents inter-

pretacions sobre la figura central que discutirem més 
endavant. A més va introduir nous colors, com l’ocre, 
que originalment no hi era present.237

En realitat, el mosaic era, en origen, pràcticament 
bicolor, amb una gran abundància de tessel·les de ce-
ràmica, amb tessel·les blanques, principalment utilit-
zades per dibuixar les formes a part del fons del plafó 
central, i unes poques taques de tessel·les negres.

La composició del mosaic sembla una mica inco-
herent, amb una part central aparentment planificada 
amb antelació i tot un seguit d’elements ornamentals 
per omplir que semblen fets directament in situ, sense 
cap mena de planificació prèvia.

Als dos extrems del mosaic, trobem sengles bandes 
simètriques amb decoració geomètrica. Bàsicament 
està formada per parelles de peltes tangents ajuntades 
alternativament, horitzontals i verticals, a cada cantó. 
Aquest motiu es repeteix dos cops a cada banda, però 
la manca de previsió va obligar a incloure una pelta 
més, vertical, a l’extrem de cada costat per poder aca-
bar d’omplir l’espai. Aquests motius són tots dibui-
xats amb tessel·les blanques sobre el fons vermell. En 
la part superior, un dels motius presenta tant l’interior 
d’alguna de les peltes com l’espai entre elles (en for-
ma de rellotge de sorra) amb tessel·les negres. A més, 
una de les dues convexitats de les diferents peltes és 
omplerta amb uns matussers semicercles de tessel·les 
blanques, elements que, a la banda inferior, es presen-
ten buits a ambdues convexitats i units en una forma 
de V; a més, entre els dos motius hi ha dibuixada una 
forma de rellotge de sorra.

Entre aquests dos costats extrems, podem trobar 
dues bandes més estretes que recorren els laterals del 
mosaic longitudinalment. Ambdues són diferents; la 
de la dreta està formada per un quadrat blanc on hi 
ha inscrit, en negatiu, un altre quadrat sobre la punta 
dividit per una creu. Al cantó de cada quadrat, posats 
en contraposició, surt d’un angle una espiral. Aquest 
motiu es va repetint en tota la banda excepte a la seva 
part inferior, on es pot veure només una espiral sola238 
per acabar d’omplir l’espai.
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Figura 180. Mosaic de l’àmbit 27.
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239. Contràriament, Baldomà (2001, 84) sosté que es tracta d’un camp i no de sanefes.
240. Molt allunyada del motiu original creat ja en època hel·lenística però de llarga perduració. No gaire lluny i amb una cronologia sem-

blant, trobem els mateixos cubs, aquí sí ben realitzats, en un dels mosaics de Can Pau Birol (Bell-lloc del Pla) a Girona (Nolla et al. 1993).
241. Traducció al català de «Si Vitalis tiene salud, Turissa es feliz / Producto del taller de Félix» (Rodà 1994, 35); molt semblant també, 

«Si Vital está a salvo, Tossa se siente afortunada. / Del taller de Félix» (Gómez Pallarès 1997, 100). Malgrat les petites diferències literals, 
el sentit és el mateix. Però no sempre s’ha traduït amb aquest sentit: Castillo (1939, 60) ho fa com «A Salvus Vital Fèlix de Túrissa (dedica 
aquest mosaic) del taller de Fèlix», i García Bellido (1955) proposa «A Salvo Vital, feliz de Túrissa».

242. És curiós subratllar com en aquest cas no s’ha partit d’un model representat, tal com es poden veure en aquests tipus d’arcs arqui-
travats, sinó de la mateixa arquitectura monumental característica de l’antiguitat tardana.

243. Brown 1942, 399. Es poden veure especialment aquest tipus d’arquitectures als anomenats díptics consulars o en les pàteres d’ar-
gent de l’antiguitat tardana.

244. Frisos o bandes amb cornucòpies encreuades són corrents, per exemple, en l’interior dels arcs triomfals de les basíliques tardoanti-
gues amb decoració musiva. Aquests, que ja apareixen, d’una manera molt més realista, durant el regnat d’August, perduraren fins a l’anti-
guitat tardana i més enllà amb aquesta forma de dues cornucòpies esquemàtiques encreuades, com en l’arc triomfal de San Vitale a Ravenna. 
Sempre, però, amb el mateix significat de referència a una època d’or plena de prosperitat; canvia només, en cada cas, el portador, que pot 
ser l’emperador o Crist (Elsner 1995, 183), o, en aquest cas, Vitalis.

La banda meridional és més rica: presenta una alter-
nança de rectangles amb uns rombes inscrits i qua drats, 
amb un quadrat intern sobre la punta. Cada element, 
però, té una decoració diferent. Així, alguns dels rom-
bes en tenen un de més petit a l’interior amb diferents 
proporcions, i un d’ells amb una creu inscrita. Els qua-
drats juguen amb diferents contraposicions de color.

El cos central del mosaic té una concepció més 
uniforme i acurada, i està dividit en tres plafons: el 
superior i l’inferior, geomètrics, i el central, figurat. El 
panell superior, geomètric, està format per una triple 
sanefa de cercles secants tangents juxtaposats, dibuixats  
en blanc sobre el fons vermell, creuada per un filet 
també blanc. La sanefa central sencera, i la superior i 
la inferior, retallades per la meitat. El motiu és pràcti-
cament idèntic al de l’àmbit 23, al qual creiem que co-
pia, perquè com acabem de dir es presenta en sanefes, i 
no en un camp,239 on els cercles s’encavalquen com és 
normal en aquest tipus de composicions. Precisament, 
per solucionar aquest problema hi ha inscrits, en l’espai 
buit entre els cercles, uns quadrats de laterals enfonsats 
que òpticament simulen un encavalcament. El plafó 
inferior, que és idèntic al superior, presenta, però, una 
realització menys acurada, amb diverses desviacions.

Finalment, en el centre del mosaic hi ha un gran pla-
fó que conté una representació figurada. Aquest plafó 
està emmarcat per un trenat de doble corda en blanc 
que n’ocupa els quatre angles i uns cubs en perspectiva, 
blancs, negres i grisos, al centre dels laterals. Aquests cubs, 
però, es van realitzar de manera molt matussera.240

El plafó (fig. 181), sobre un mosaic de tessel·les blan-
ques, es troba ocupat per una arquitectura amb una figu-
ra humana al centre. En la part superior del plafó, sobre 
un camp blanc i decorat amb còdols hi podem llegir:

salvo
vitale felix tvrissa

I a la part inferior, sota la figura i en blanc sobre 
vermell:

ex  of
ficina felices

Aquesta inscripció, traduïda com a «Si Vitalis té sa-
lut, Túrissa és feliç. / Producte del taller de Fèlix»,241 
a part del seu valor en si, creiem que és molt impor-
tant a l’hora d’interpretar tant la figura inferior com 
el sentit del mosaic i de la vil·la, tal com veurem més 
endavant.

Entre les inscripcions, i ocupant la major part del 
plafó, trobem una composició arquitectònica formada 
per una arcada arquitravada triple amb la central més 
ampla i alta. Aquesta és representada mitjançant una al-
ternança de dovelles fosques (vermelles) i blanques,242 
decorades les darreres amb còdols de diferents tons. 
L’interior dels arcs es troba ornamentat amb uns semi-
cercles foscos, potser intentant crear una certa sensació 
de profunditat. Els arcs se sostenen sobre dues pilastres 
o columnes, fetes amb tessel·les vermelles, en els late-
rals, i dues columnes helicoïdals, que recorden força 
les del mosaic del suposat mausoleu de Centcelles, tot 
i que força més simples, les centrals, ambdues sobre un 
llarg plint. Totes les columnes tenen uns capitells molt 
senzills que evoquen capitells corintis. Aquesta mena 
d’arquitectures no responen necessàriament a una ar-
quitectura real sinó que són característiques de l’art 
romà tardoantic, sempre amb funcions simbòliques 
que reforcen la majestat o, fins i tot, la semidivinitat del 
personatge representat a sota.243 Tanmateix, també hi 
ha qui ha proposat que aquesta arquitectura representa 
la mateixa vil·la (Rodà 1994, 35) o, més concretament, 
el porticat del jardí (San Nicolás 1997, 173).

Sota els arcs laterals hi podem veure una decoració 
vegetal molt estilitzada composta per parelles d’elements 
encreuats que sorgeixen d’un tronc comú. Tradicional-
ment, no s’ha donat cap mena de valor a aquests ele-
ments vegetals, que amb prou feines han estat citats, i, 
només en un cas, s’ha suggerit que podrien representar  
el jardí de la vil·la (San Nicolás 1997, 173). Tanmateix, 
la iconografia d’aquests elements vegetals, tot i que de 
manera poc acurada, ens remet a les representacions de 
frisos o bandes de cornucòpies tardanes,244 una imatge 
de la bonança que lliga molt bé amb el simbolisme de 
l’arquitectura o de la inscripció acabats de comentar.
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245. Sorprenentment, a Guàrdia (1992) no se’n fa cap menció, tot i que posteriorment ho incorporà (1999, 154) a partir de la proposta 
de Rodà (1999, 36). Baldomà (2001, 85) senzillament ho descriu com un tocat.

246. A Rodà (1994, núm. 1) es presenta una bibliografia acurada dels defensors d’aquesta tesi, tot i que l’autora proposa una altra iden-
tificació. Posteriorment, Guàrdia (1999, 154) es reafirma en aquesta identificació, tot i que és més flexible respecte a l’altra.

Al centre de la composició hi podem veure un 
personatge dempeus, amb el braç dret estirat al llarg 
del cos i l’esquerre flexionat sobre el pit en posició 
descendent. Aquest personatge va vestit amb una llar-
ga túnica fosca, feta amb tessel·les vermelles, on s’hi 
aprecien unes arrugues malgirbades fetes amb línies 
negres i els braços grisos decorats amb bandes ho-
ritzontals negres. Per sobre, porta una toga o estola 
blanca que cau diagonalment des de la seva espatlla 
esquerra i li cobreix el braç, on podem veure una ban-
da de decoració que alterna franges negres i vermelles. 
El cap, del qual solament s’ha conservat la part dre-
ta, porta un pentinat amb clenxa al mig que sembla 
suggerir que aniria agafat al darrere, i va cobert amb 
un vel sobre el qual hi ha un objecte turriforme fet 
amb tessel·les negres.245 La identificació d’aquest per-
sonatge ha provocat una certa controvèrsia, centrada 

bàsicament en la identificació del seu sexe, que repre-
senta el propietari de la vil·la, Vitalis, si se’l considera 
masculí, i la representació al·legòrica de Túrissa si és 
femení.

Els qui proposen interpretar-lo com el possessor 
de la vil·la ho fan principalment per la inscripció del 
mosaic, ja que n’és el destinatari.246 L’altre element 
que ha servit per justificar-ho és la massa de tessel·les 
fosques que es troba sota el braç esquerre de la figu-
ra. Aquesta peça ha estat identificada principalment 
com un scrinium per guardar-hi volumina (Guàrdia 
1992, 62; Baldomà 2001, 85), símbol de les funci-
ons administratives del senyor o bé de la seva cultura. 
També la posició del braç esquerre creuat sobre el pit 
s’ha considerat una postura masculina (Guàrdia 1999, 
153). Tanmateix, no creiem que aquesta interpretació 
pugui ser acceptada. El fet de portar el cap cobert im-

Figura 181. Detall de l’emble-
ma central del mosaic de l’àm-
bit 27.
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247. Contradictòriament, Baldomà (2001, 85) descriu aquest pentinat com a femení, aportant fins i tot paral·lels, però descriu la figura 
com a masculina.

248. A la vil·la de Torres Novas, Portugal, amb una inscripció semblant a la nostra hi ha representats també dos bustos, un de masculí i un 
de femení, que van ser interpretats com el possessor i la seva mulier (Do Paço 1964, 85). Més recentment s’ha rebutjat aquesta interpretació 
en favor d’unes figures de caire al·legòric.

249. Musso (1993, 196-197) recupera aquesta idea, però la identifica com una matrona amb els símbols del treball femení, que alhora 
seria una representació al·legòrica de Turissa.

250. Al cantó del cap i per la part interior del vel, s’hi pot veure una línia de tessel·les fosques que s’han volgut interpretar com una 
arracada (Rodà 1994, 36). Guàrdia (1999, 154) en dubta i proposa que aquesta línia sigui una arruga del vel, afirmació amb la qual estem 
d’acord.

251. El model d’aquestes representacions és la Tyché d’Antioquia, que s’ha mantingut pràcticament idèntica durant tota l’antiguitat.
252. Aquesta llacuna es va anar fent cada cop més gran amb el pas del temps, tal com es pot resseguir en les fotografies de diferents 

èpoques. Així, la cara es trobava pràcticament sencera durant la troballa, mentre que, posteriorment, va perdre fins quasi la meitat de la seva 
integritat.

plicaria un personatge masculí capite velato, un tipus 
iconogràfic que solament es representa en contextos 
religiosos, tema que no sembla ser el d’aquest cas, ja 
que cap dels elements del mosaic sembla suggerir-ho; 
a més, no hi ha manera de justificar, en un personatge 
masculí no diví, l’objecte petit, sigui quin sigui, que 
porta sobre el cap. Un altre element que tampoc lli-
garia amb la interpretació masculina és el pentinat, 
que no respon a cap dels cànons masculins tardans 
i sí als femenins.247 Finalment, la toga, un element 
exclusivament masculí, és massa curta i no s’adiu amb 
el tipus de togues tardanes. Una de les raons aportades 
favorables a la interpretació com a Vitalis i per rebutjar 
una interpretació femenina és que en cap cas conegut 
es presenta la dona del propietari, si més no, sola,248 
sense tenir en compte la possibilitat d’una figura al-
legòrica o mitològica.

Ja des del moment mateix del descobriment, 
la figura va ser interpretada en primer lloc com a 
femenina,249 tot i que ràpidament va tenir més fortu-
na la versió masculina. Efectivament, la imatge recorda 
més una figura femenina pel cap cobert, el pentinat 
i l’estola; a més s’hi ha volgut veure una arracada.250 
Però va ser Rodà (1994, 36) qui va proposar que la 
figura fos una al·legoria de la mateixa Turissa precisa-
ment per la corona turriforme que porta damunt del 
cap. En efecte, aquest objecte, un quadrat negre amb 
tres daus a sobre com si fossin merlets, solament pot 
ser una torre, que a sobre d’un cap obliga a una in-
terpretació al·legòrica d’una ciutat o d’un lloc.251 Un 
element que fins ara pràcticament no s’ha valorat és la 
posició del braç, a excepció de la «postura masculina» 
abans esmentada, tot i que aquesta hauria de represen-
tar la mà agafant la toga i no cap avall com és el cas. 
Altrament, el braç no creua el pit transversalment com 
seria la postura natural sinó que baixa diagonalment 
d’una manera poc natural a menys que portés algun 
objecte recolzat. En aquest sentit, hem de valorar la 
llacuna original sobre l’espatlla esquerra que presenta-
va el mosaic en el moment de la seva troballa252 (fig. 
182) i que les restauracions posteriors van desvirtuar 
presentant només l’espatlla coberta per l’estola, i que 
al nostre parer ha condicionat moltes de les interpre-

tacions de la figura. No seria gens agosarat restituir-hi 
una senzilla cornucòpia com les representades al cantó 
de la figura i interpretar-la no tan sols com una simple 
al·legoria sinó, més concretament, com una Tyché, tot 
i que som conscients que la inclusió de la cornucòpia, 
que s’adiu perfectament amb la postura de la figura, no 
es pot afirmar amb seguretat perquè aquest tros de mo-
saic no s’ha conservat (fig. 183). Tanmateix, l’absència 
de la cornucòpia no invalidaria la interpretació: hi ha 
diversos mosaics on es representen bustos de Tychai o 
províncies amb el cap velat, corona turriforme i sense 

Figura 182. Fotografia del moment de la troballa del mosaic, 
on es poden veure les llacunes originals (foto: MAC-Girona).
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253. Per exemple, el mosaic de les províncies de Belkis-Seleucida (Parlasca 1983, 287-295) o a Halicarnàs (Poulsen 1997, 16).
254. Qualsevol altre objecte físic tindria els mateixos problemes, no es troba sobre el sòl ni penja del braç. Contràriament, un objecte en 

segon pla i amb una certa perspectiva és impensable.
255. En realitat, ja Guàrdia (1992, 62) havia plantejat, també, que potser es tractava d’una cortina, ja que li semblava una tela.
256. Efectivament, coneixem força exemples de paviments signats, però no deixen de ser una minoria respecte al total dels mosaics con-

servats. Per a una panoràmica d’aquestes inscripcions, vegeu Gómez Pallarès (1997), i, més concretament, per a aquest mosaic, Rodà (1994, 
35-42). Tampoc és gens estrany que un mosaic que aparentment sigui tan poc acurat vagi signat, ja que el context artístic tardoantic en què es va 
realitzar queda lluny dels models clàssics, en què té molta més importància el contingut i significat de l’obra d’art que no pas el seu aspecte for-
mal. Sobre aquesta nova concepció artística, molt allunyada de la tradicional visió de decadència artística, vegeu, per exemple, Elsner (1998).

cornucòpia.253 Aquesta interpretació ajudaria a una 
millor comprensió del simbolisme del mosaic.

Un altre element que ha provocat diverses interpre-
tacions a l’hora d’explicar el personatge representat és 
una forma quadrangular de tessel·les fosques sota el seu 
braç esquerre. Ha estat interpretat principalment com 
un scrinium (Guàrdia 1992, 62), un kalathos (Musso 
1993, 196) o una sítula (Rodà 1994, 35). Tanmateix, 
creiem que no pot ser cap d’aquests dos objectes: l’scri-
nium perquè hauria d’anar, tal com va sempre, als peus 
del personatge, i la sítula tampoc perquè hauria d’anar 
agafada de la mà, que té sobre el tors, o penjada del 
braç, on, en aquest cas, estaria massa baixa.254 Creiem, 
doncs, que tal element no existeix i que en realitat es 
tracta de la mateixa estola caient d’una manera natural 
per darrere del braç esquerre, que, recordem-ho, porta 
transversalment, i també podem veure com a la part 
inferior hi ha un filet negre que la ressegueix fins a 
unir-se per darrere amb l’estola pel cantó dret de la 
figura.255 Creiem que tant l’execució geomètrica de 
la mateixa estola com la restauració del mosaic han 
propiciat aquestes primeres interpretacions.

Tècnicament, el mosaic és força matusser en la 
concepció i, parcialment, en la realització. Així, té dues 
parts molt clarament diferenciades, amb una zona cen-
tral força cohesionada, que ens fa pensar en una plani-

ficació prèvia, i un marc geomètric de realització molt 
irregular fet directament a ull com a solució per acabar 
d’omplir l’espai que quedava de l’àmbit. Podem deduir 
que aquest mosaic no respon als repertoris usuals dels 
tallers de mosaics, sinó que més aviat devia ser un en-
càrrec molt específic del dominus amb unes necessitats 
molt concretes respecte a què calia representar, és a dir, 
el motiu central de la composició, a un taller que, mal-
grat que pogués tenir unes certes influències africanes, 
és, sens dubte, provincial (Rodà 1994, 38) i poc reso-
lutiu a l’hora d’adaptar un encàrrec concret a un es-
pai determinat. En aquest sentit, s’ha de recordar que 
aquest àmbit 27 va ser ampliat cap a migdia reduint, 
com s’ha comentat, l’àmbit 23, i que els elements més 
dissonants de la composició del mosaic són les dues 
bandes laterals i la inclusió de dues peltes soltes en les 
faixes superior i inferior, potser una solució ad hoc a 
un mosaic predissenyat en el taller que en el moment 
de materialitzar-se es va trobar amb una nova realitat 
arquitectònica. Tanmateix, i malgrat totes les limitaci-
ons d’aquest taller, el resultat final fou prou satisfactori 
tant per al comitent com per al mateix taller, ja que 
va signar la seva obra, «ex officina felices», un fet 
que, sense ser excepcional, tampoc és gaire corrent en 
la musivària tardoantiga.256 Val a dir, però, que mal-
grat la semblança estilística i que tots dos mosaics han 

Figura 183. A) El mosaic en el moment de la seva troballa. B) Reconstrucció actual del mo saic. C) Proposta de resti tució.

A B C
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257. Vegeu més endavant.
258. La utilització d’absis implica l’amortització, si més no temporal, de la banyera. Sobre aquest aspecte, vegeu el capítol corresponent.
259. Les representacions tardanes de Tychai en l’àmbit privat sembla ser molt limitada a la burocràcia imperial, als alts càrrecs i al mateix 

emperador (Shelton 1979, 27-38), tot i que en aquest cas concret, vist l’aspecte general de la vil·la, hem de pensar en un buròcrata absentista 
o bé amb aspiracions, o les dues coses alhora.

260. La decoració que els espais privilegiats reflecteixen estan sempre lligats als interessos del patró (Kondoleon 1994, 105; i especial-
ment Ellis 1994). En oposició, Arce (2008, 96-7) creu que això s’hauria de matisar, especialment pel que fa a la relació entre la cultura del 
propietari i la tria de les decoracions musives, sobretot de caràcter mitològic, que atribueix més aviat a uns repertoris corrents.

261. Aquestes arquitectures responen a la imatge imperial en què el mateix emperador apareix destacat dins del seu palau en l’anome-
nada «sacra isolació» que emfatitza la seva majestat i, fins i tot, divinització. Aquesta iconografia va ser àmpliament utilitzada a imatge de 
l’emperador per l’administració de l’Estat.

262. En la vil·la de Charidemus, a Halicarnàs, la inscripció homònima, davant del tron, pretén impressionar el visitant amb els luxes de 
la casa i, per tant, el poder del propietari (Poulsen 1997, 13). Un cas semblant el podem constatar a la vil·la de Torres Novas, on trobem una 
inscripció molt similar: «viventes cardilium et avitam felix turre» («Mentre visquin Cardilius i Avita, Torre és feliç»), associada, també, 
a dues figures al·legòriques, en aquest cas del cicle dionisíac (Rodà 1994, 36 i núm. 4).

263. Sobre aquests itineraris de recorreguts simbòlics en les vil·les tardanes, vegeu Mar i Verde (2008, 49-83).
264. Sobre l’associació de triclinis a les sales de representació, vegeu, a part de la citació anterior, Ellis (1995, 163-178).

de ser coetanis o molt propers en el temps, pel fet que 
tots dos s’adapten a les reformes del mur de separació 
entre els àmbits 23 i 27, no semblaria que fossin obrats 
pel mateix taller o, si més no, de la mateixa mà, ja que 
s’aprecien diferències tècniques tant en la realització 
com en la utilització de la policromia. 

El model de la figura central no sembla tenir paral-
lels en la musivària. S’han aportat unes certes semblan-
ces amb els mosaics funeraris de Tarragona (Baldomà 
2001, 85), però són bàsicament estilístiques. Per altra 
banda, hi ha força representacions de Tychai en mosaics 
però que no responen al nostre model, de cos sencer 
i emmarcades per un espai arquitectònic de caràcter 
simbòlic. Per totes aquestes coses, proposaríem que el 
model per a aquest mosaic no partí dels repertoris que 
pogués tenir el taller, sinó que va ser aportat pel mateix 
dominus, inspirat en representacions sobre altres su-
ports, concretament, pensem, en una tauleta del tipus 
dels díptics consulars o en alguna peça d’una vaixella 
de prestigi. En tots aquests objectes, i dins d’una gran 
tipologia de decoracions, són comunes les representa-
cions d’arquitectures arcuades amb figures humanes o 
al·legòriques al seu interior.

Per entendre aquest mosaic s’ha de contextualitzar 
amb el seu entorn. L’àmbit on es troba, el 27, s’ha in-
terpretat com unes fauces o passadís i, per tant, un lloc 
que encara que sigui simbòlic no deixa de ser de pas 
i, per tant, s’ha d’entendre unit a l’espai 28, al qual 
dóna pas. Aquesta estança, abans una piscina, fou pa-
vimentada amb un mosaic en la reforma severiana de 
la vil·la i s’hi va obrir, a ponent, un nínxol, com una 
mena d’absis carrat, decorat íntegrament amb mo-
saic, que funcionava com a banyera.257 En la represa 
de la vil·la, en la segona meitat del segle iv, després 
d’una etapa d’abandonament, el conjunt termal fou 
amortitzat a excepció d’aquest àmbit, que mantingué 
el seu paviment de mosaic i el nínxol decorat, i al qual 
s’obrí una nova porta, amb llindar de pedra a llevant, 
que connectava amb l’àmbit 27, que va ser ampliat 
en correspondència amb la nova obertura. Així, ens 

trobem amb un espai complex, de passadís-vestíbul i 
sala absidiada,258 que respon a l’esquema d’una aula de 
representació, si bé força modesta.

En aquest aspecte, el nou dominus, Vitalis, possi-
blement algun personatge de la burocràcia imperial,259 
es mostrava amb tota la seva esplendor disposat dins 
el nínxol, creant una escenografia del poder que es 
complementava amb el mosaic de Turissa on s’hi re-
flectien les ambicions del possessor260 representant 
l’al·legoria de la pròpia vil·la, en forma de Tyché, sota 
un marc arquitectònic de caràcter simbòlic, que no 
representaria tant la mateixa vil·la com l’al·legoria del 
palau,261 i envoltat de cornucòpies que prometien 
un futur esplèndid per a la nova etapa del fundus. En 
aquest sentit, la inscripció superior, «salvo vitale fe-
lix turissa», destacada en negre sobre un camp blanc 
decorat amb còdols com si fossin pedres precioses, 
pretén presentar aquesta nova realitat, «Si Vital té sa-
lut, Túrissa és feliç», lligant el futur de la propietat al 
seu propi.262 En realitat, aquest mosaic no solament 
feia les funcions físiques d’un vestíbul sinó també 
simbòliques, anunciant el que trobarem més enllà, el 
mateix Vitalis, en persona, emmarcat dins del nínxol. 
D’aquesta manera, les referències als dos conceptes 
referits en el mosaic es troben presents en el moment 
en què es produïa l’audiència, que era quan el mosaic 
tenia la seva raó de ser, és a dir, Turissa representada 
al·legòricament davant del mateix Vitalis en presèn-
cia física. Així, es fixava una iconografia del poder  
mitjançant un recorregut simbòlic a través del passa-
dís de la galeria de llevant (àmbit 13), el vestíbul amb 
aquest mosaic i la mateixa sala d’audiència on final-
ment es presentava el dominus.263 Aquest programa 
es complementava amb l’estança adjacent, la 23, se-
gurament un triclini,264 pavimentada amb un mosaic 
amb les estacions que reforcen el missatge de riquesa i 
prosperitat de la vil·la.

Com l’anterior, aquest mosaic es pot datar tant es-
tilísticament com arqueològicament en la segona mei-
tat del segle iv.
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265. Aquest mosaic també es troba representat en una de les aquarel·les de Solé de Morell (fig. 175), però en aquest cas el motiu no està 
ben reconstruït, ja que no va interpretar les esvàstiques.

266. Ben Abed 1994, 239. L’autor cita, a propòsit del mosaic de l’entrada de l’Edifici del Sàtir i la Nimfa a Pupput (Tunísia) paral·lels de 
Thuburbo Maius, ja que en el seu cas no el va poder datar arqueològicament.

267. Estem parlant de nou fragments diversos de mosaic, restaurats sobre una base de ciment, que es conserven actualment als magatzems 
del Museu Municipal de Tossa de Mar. Tots ells, sense excepció, provenen del sector termal, tal com es pot veure en les antigues fotografies.

268. Estem parlant d’una aquarel·la, signada el 1933, i exposada actualment a la Casa de Cultura de Tossa de Mar, on s’hi representen 
quatre grups de mosaics, tres d’ells pertanyents a les termes, anomenades «caldarium 1er» (àmbit 20), «caldarium 2on» (àmbit 24) i «entre 
caldarium 2on i 3er» (porta entre els àmbits 24 i 25).

269. Aquests, difícils de veure, són de color gris. No podem saber si això va ser el que va veure Melé o si contràriament se n’havia conser-
vat molt més, un element important per saber si les fornícules abans esmentades anirien decorades amb mosaics parietals o no.

270. Sobre la interpretació d’aquests espais, vegeu la interpretació estructural de la vil·la.

Àmbit 13
Correspon a una galeria oberta a llevant i elevada res-

pecte a la pars fructuaria que ressegueix tota la façana de 
l’edifici. Malauradament, només se n’ha conservat poc 
més d’un metre i mig davant de l’àmbit 23 (fig. 184), tot 
i que versemblantment hauria pavimentat tota la llargà-
ria del porticat. A la part conservada solament podem 
veure la part més occidental de la composició, però mal-
grat això el model pot ser identificat perfectament.

Sobre un camp blanc i després d’una àmplia banda 
buida a tocar del mur, trobem un doble filet vermell al 
qual s’hi adossa una sanefa de triangles vermells sobre 
la punta. Després d’una altra banda blanca i emmar-
cada per un filet negre amb una banda de triangles 
vermells sobre la base, comença el motiu que ocuparia 
quasi tota la superfície del mosaic, compost per una 
trama ortogonal de meandre d’esvàstiques en diagonal 
fetes per un triple filet bicolor dentellat,265 segurament 
amb quadrats inscrits sobre la base dels paral·lels cone-
guts, tot i que aquí no s’han conservat. Aquest model 
sembla força habitual en entrades o pòrtics (Ben Abed 
1994, 239), com és el nostre cas.

Té una àmplia cronologia entre els segles ii i v,266 
tot i que a Tossa creiem que seria d’època severiana, ja 
que el triple filet bicolor en dentellat el trobem repre-
sentat idèntic en dos mosaics més de la mateixa vil·la 
(àmbit 19 i llindar entre els àmbits 24 i 25), tots dos 
ben datats en aquesta època.

13.2. Els mosaics de les termes

Immediatament a ponent del conjunt d’estances de 
la façana de llevant, es troba el sector termal. Aquest, tot i 
que no té una unitat cronològica, també es trobava ínte-
grament pavimentat amb mosaics. Malauradament, cap 
d’ells va ser trobat in situ, ja que la reforma de la segona 
meitat del segle iv els va amortitzar, en pavimentar-se 
totes les estances amb opus signinum i inutilitzar els hi-
pocausts, que van ser colgats, precisament, amb diversos 
fragments d’aquests mosaics que va localitzar A. del Cas-
tillo quan va excavar aquests farciments (Castillo 1939, 
250-251). Aquests fragments, però, van ser restaurats, 
cosa que ens permet conèixer com eren pavimentades 
aquestes estances, si bé no del tot. Estem parlant, doncs, 
d’una sèrie de fragments, actualment fora de context, 
que solament havien estat publicats en una ocasió (Bal-
domà 2001, 87-88). Creiem, però, que és possible rela-
cionar cada fragment amb el seu àmbit original.

Així, els fragments de mosaic que es conserven267 
es poden aplegar, estilísticament, en quatre grups, que 
coincideixen amb els quatre àmbits de l’espai termal. 
Dos d’ells no presenten cap mena de problema, ja que 
en les aquarel·les que va fer Solé de Morell268 (fig. 175) 
els situa cada un en els àmbits 20 i 24. Dels altres dos, 
un és bicolor i l’altre policrom, cosa que ens ajuda a 
situar el segon a l’àmbit 28, ja que Melé (1922, 15) 
especifica que els fragments de mosaic recuperats in 
situ en el paviment de morter que colgava la piscina 
eren «de diferents colors», és a dir, policroms. A part 
d’aquests fragments de mosaic, va ser descobert in situ 
el paviment de la porta que connectava els àmbits 24 
i 25, que tot i estar perdut avui dia es pot veure per-
fectament en una fotografia (fig. 185). També estava 
revestida de mosaic la banyera que ocupa la totalitat 
de l’àmbit 29, tant l’alveus com les parets amb nínxols 
que la tancaven (Melé 1922, 15; Castillo 1939, 256). 
Aquest mosaic, però, va ser arrencat posteriorment; 
d’aquest espai, avui dia només se’n conserven dos petits 
fragments de mosaic a les cantonades de l’alveus.269

Àmbit 20
Estança que funcionaria com a caldarium270 en 

l’ampliació severiana de les termes. Com les altres es-Figura 184. Mosaic de l’àmbit 13.
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271. Exemples semblants els podem trobar, per exemple, a la vil·la de Maternus a Carranque (Toledo), al marc de la inscripció en el 
mosaic d’Aquil·les i Briseida (Mayer i Fernández-Galiano 2002, 110, amb bibliografia completa), Útica (Baratte 1978, 65) o Bulla Regia 
(Hanoune 1980, 34). Sobre l’evolució d’aquest motiu, vegeu Stern (1957, 17).

272. En aquest cas, Baldomà (2001, 88) interpreta aquest fragment com a formant part de l’anterior i, per tant, situant-lo a l’altre àmbit. 
Tanmateix, les anotacions a l’aquarel·la no deixen cap marge d’error per a l’adscripció dels mosaics a cada àmbit en concret.

tances d’aquestes termes, van ser amortitzades al segle 
iv i els antics paviments de mosaic foren rebentats i 
usats en l’amortització de l’hipocaust.

Tres fragments s’han pogut identificar d’aquest 
paviment (fig. 186), un d’ells per l’aquarel·la de Solé 
de Morell (fig. 175) i els altres dos perquè repeteixen 
la mateixa decoració. El fragment més gran (56 cm 
de cantó) presenta una banda vermella (el marc?) que 
sembla delimitar un camp blanc que seria el fons gene-
ral del mosaic. Sobre aquest camp blanc, trobem una 
sanefa que representa un meandre fraccionat en opo-
sició de colors, seguida d’una banda blanca i un den-
tellat de triangles negres. Sobre aquests, sobre el fons 
blanc, trobem alternativament, cada dos triangles, una 
combinació de quadrats sobre la punta formats per un 
filet doble de tessel·les negres amb un quadrat inscrit, 
també negre, amb quadrats més petits negres del ma-
teix mòdul que els triangles. Els altres dos fragments 
repeteixen i defineixen el model descrit.

A part de la sanefa policroma,271 la decoració 
d’aquest mosaic està massa poc conservada, a part de 

ser massa genèrica, per poder-nos oferir una cronolo-
gia ferma; tanmateix, tant les dades arqueològiques 
com les tècniques la poden afinar molt bé. Arqueo-
lògicament, sabem que aquest paviment, amb el seu 
hipocaust, foren construïts en l’època severa i que, 
tècnicament, els tons de la policromia emprada en la 
sanefa, vermells i ocres, són idèntics als dels altres mo-
saics del mateix període. 

Àmbit 24
Estança que funcionaria com a tepidarium o cambra 

escalfada polivalent de les termes. La troballa i casuísti-
ca dels fragments dels mosaics és idèntica a l’anterior, 
però no hi ha problema en la seva atribució,272 ja que, 
novament, els trobem referits en l’aquarel·la de Solé de 
Morell (fig. 175). D’aquest també se’n conserven tres 
fragments (fig. 187), tot i que un, el més gran, ha per-
dut part de la seva integritat, tal com podem veure en 
les fotografies antigues, en què el van reconstruir sobre 
un pa de ciment rectangular.

La decoració d’aquest mosaic presenta una compo-
sició ortogonal de meandres d’esvàstiques en guarda 
de clau recarregats amb peltes, afrontades a cada cantó 
d’un rombe inscrit decorat amb un rosetó de quatre 
pètals blancs amb el centre negre. La decoració con-
servada és bàsicament en negre sobre un camp blanc i 
amb determinats tocs de color vermell, tant a les peltes 
com al camp del motiu dels rombes.

Aquest tipus de decoració, els meandres d’esvàsti-
ques en guarda de clau, és força corrent, però el far-
ciment amb peltes afrontades sembla ser característic 
dels segles ii-iii (Guimier-Sorbets 1983, 197).

llindar entre els àmbits 24 i 25
Aquest llindar va ser obert en l’ampliació meridio-

nal de les termes en època severa, quan l’antic caldarium 
del segle ii va passar a ser l’apodyterium del conjunt.

Figura 185. Mosaic del llindar entre els àmbits 24 i 25. 

Figura 186. Fragments dels mosaics de l’àmbit 20. 



225

eLS MOSAIcS

El mosaic s’ha perdut, però en el moment de la 
seva descoberta era l’únic del sector termal in situ. El 
mosaic presenta, sobre un camp blanc, un reticulat de 
triple filet dentellat de dos colors amb un petit quadrat 
negre sobre la punta inscrit delimitat per un doble filet 
de dos colors. El motiu decoratiu és pràcticament el 
mateix de l’àmbit 19; solament el motiu central és més 
senzill, i per tant allí enviem el lector. Així doncs, la 
cronologia, tant per criteris arqueològics (obertura de 
la porta on està construït) com per criteris estilístics, 
s’ha de situar en època severa.273

Àmbit 25
Com ja hem comentat abans, aquesta estança era 

l’antic caldarium en la primera fase termal, per passar a 
ser un apodyterium en època severa.274 Aquest canvi és 
important per saber com va afectar el sòl de l’estança, ja 
que l’anul·lació del primer praefurnium, directament a 
ponent, va implicar de facto la desaparició de la prime-
ra banyera o alveus. En el perfil del mur de tramunta-
na encara es pot resseguir perfectament enclavada una 
filera de tessel·les blanques fins on hi hauria l’alveus, i 
encara es pot veure com el paviment canvia a ser-ne un 
d’opus spicatum de material ceràmic.275 Aquesta refle-
xió és important perquè vol dir que a principis del se-
gle ii, quan es van bastir les termes, el sòl era de mosaic, 
tal com es pot veure en el perfil, però genera dubtes el 
paviment de les reformes severianes. D’aquesta mane-
ra, ens hem de preguntar si es mantindria el paviment 
de mosaic del segle ii fins a l’espai de l’antic alveus, 
on passaria a ser de spicatum (amb signinum o no), o, 
contràriament, es refaria tot el paviment de bell nou. 
Creiem, però, que aquesta última va ser l’opció segui-
da, en primer lloc perquè el forat de comunicació amb 
l’hipocaust de l’àmbit 24 sembla ser fet des dels dos 
cantons, cosa que implicaria rebentar el paviment per 
poder obrar-hi, i, també, que difícilment es mantin-
dria un paviment apedaçat en les noves termes quan a 
la resta hi disposaren nous mosaics.276

A més, dels fragments mosaics recuperats a les ter-
mes, n’hi ha un que, per decoració, no podem adscriure 
a cap dels altres fragments que tenim situats, de mane-
ra que, per eliminació, hauria de ser d’aquest àmbit. 
Poc es pot dir d’aquest fragment (fig. 188), ja que les 
seves mides no han conservat gaire decoració. En un 
dels extrems s’hi observa part d’una sanefa negra on 
hi hauria una trena de dues cordes policromes, negre, 

Figura 187. Fragments dels mosaics de l’àmbit 24.

273. Baldomà (2001, 89), malgrat identificar que és el mateix motiu que el de l’àmbit 19 (que ella data estilísticament en l’època severa), 
proposa una cronologia de segle i, basant-se en la creença que les termes eren una estructura unitària d’aquesta època.

274. Sobre l’evolució de les termes, vegeu el capítol corresponent.
275. Molt probablement aquest spicatum aniria recobert per una fina capa de signinum per evitar les filtracions d’aigua, del qual, òbvia-

ment, no n’ha quedat cap rastre en el perfil del mur.
276. Una altra dada pot avalar de forma indirecta aquesta afirmació. A l’interior de la cisterna de les termes (construïda durant les refor-

mes severianes) es van recuperar nombroses peces d’opus spicatum que podrien provenir del desmuntatge de l’antic paviment de l’alveus. Cal 
no oblidar que el basament d’aquesta nova estructura es va omplir amb materials provinents de velles estructures desmuntades i que aquí es 
va trobar, també, una columneta provinent d’una petita font eliminada en aquell procés de reforma.

Figura 188. Fragment de mosaic atribuït a l’àmbit 25.
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vermell, ocre i blanc, seguida d’un camp blanc on s’hi 
pot veure un doble filet negre i, més enllà, uns qua-
drats (?) negres. Amb tan poques restes és difícil datar-
lo amb precisió, però per la policromia de la corda, els 
mateixos colors i tons que la resta de mosaics severians, 
creiem poder adscriure’l al mateix conjunt. Si fos així, 
tant la situació com la cronologia –i reconeixem que 
les dades són massa escadusseres per dir-ho amb gaire 
fermesa– implicarien, com ja hem dit, que el paviment 
d’aquest àmbit va ser refet en època severiana i que, per 
tant, no ens en quedaria cap rastre, de l’original, a part 
de la filera en el mur de tramuntana abans esmentada.

Àmbit 28
És ocupat totalment per la presència d’una petita 

piscina, ja que seria el frigidarium en la primera fase 
de les termes. Tanmateix, en època severiana aquesta 
piscina va ser amortitzada amb un farciment i pavi-
mentada al nivell del sòl general del sector, amb l’ober-
tura d’una nova porta a llevant (àmbit 27), i s’hi afegí 
una petita banyera a ponent (àmbit 29). Tot i que avui 
dia la piscina està totalment descoberta, i per tant sen-
se el seu paviment de mosaic, sabem del moment de 
la troballa que es conservava, si bé deduïm que força 
malmès, ja que solament se’n va recuperar algun frag-
ment277 i un petit pa de tessel·les encara in situ a la 
cantonada sud-oriental.

L’adscripció dels fragments (fig. 189) a aquest àm-
bit tampoc és segura del tot, ja que no tenim cap refe-
rència directa d’on van ser trobats. Tot i amb això, en 

fotografies antigues els veiem agrupats en aquest espai; 
com ja hem comentat més amunt, sabem que el mosaic 
d’aquesta estança era policrom, i per una aquarel·la de 
Solé de Morell sabem que va ser trobat el 1920.278

Quatre fragments es poden adscriure a aquest pa-
viment. En el primer, es presenta sobre un fons blanc 
i dibuixat en negre un model d’estel de vuit rombes 
sobre les diagonals i adjacents determinant triangles 
laterals i quadrats als angles. Del model, solament es 
conserva la unió de dos dels rombes i el triangle o 
quadrat resultant. L’interior dels rombes està decorat 
amb bandes imbricades, i al triangle, de fons negre, el 
vèrtex de l’angle d’una trena de dues cordes en blanc i 
vermell o d’un nus de Salomó. En un altre fragment, 
força allargassat, hi veiem reproduïdes parts del model 
anterior, però en aquest cas contra una sanefa negra 
decorada amb una trena de doble corda policroma, ne-
gra, vermella, ocre i blanca, que podria ser tant un dels 
marcs de la composició com un motiu central. En els 
altres dos fragments, molt estrets i allargats, solament 
s’hi pot veure una banda vermella sobre un fons blanc 
que devia correspondre al marc general del paviment.

Aquesta mena de composició és força corrent ja 
des del segle i i es troba arreu, amb paral·lels a la regió 
laietana. Un d’ells, però, és idèntic al nostre motiu, 
ja que té l’interior dels rombes decorats amb bandes 
imbricades, un tema africà molt poc freqüent a Euro-
pa i que apareix a principis del segle iii (Barral 1978, 
55-56).

13.3. Mosaics fora de context

En les darreres excavacions de l’any 2000 es van 
recuperar, davant de la zona de l’antic peristil, diver-
sos fragments de mosaic en estrats d’abandonament. 
Són fragments petits, la majoria de color blanc, que 
no aporten cap mena d’informació. Tanmateix, n’hi 
ha dos que creiem convenient comentar-los. El pri-
mer (fig. 190) és un conjunt de tres fragments on s’hi 
pot veure una banda vermella sobre un camp blanc, 
seguida d’un marc compost per un triple filet de dos 
colors, blanc i negre, que emmarca una sèrie de re-
presentacions arrodonides policromes (vermell, blanc 
i ocres). Aquestes no responen a formes geomètriques, 
ja que la seva esfera és irregular i amb un cert intent de 
representar volum, de manera que molt probablement 
era el fragment d’una escena figurada, potser amb 
fruites (?). Òbviament, no és possible datar-lo amb se-
guretat, però pels colors emprats, molt semblants als 
d’altres mosaics de la vil·la, podria ser devers el 200. 

277. Castillo 1939, 256. Prova del seu mal estat n’és el fet que rebentessin aquest paviment i trobessin la piscina.
278. En aquesta aquarel·la, datada del 1921, dibuixa dos fragments de mosaic a mida natural, una part del de l’àmbit 30 i un dels frag-

ments, el més ben conservat, als quals ens referim. Tot i que no diu d’on vénen, sí que data la troballa el 1920, i no deixa de ser curiós que 
els representi de cantó, tal com passa amb els seus àmbits corresponents.

Figura 189. Fragments de mosaic atribuïts a l’àmbit 28.
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L’altre fragment, molt més petit, uns 5 cm de cantó 
i de color íntegrament blanc, està format per petites 
tessel·les d’uns 3 mil·límetres de cantó, és a dir, un opus 
vermiculatum que amb tota seguretat correspondria a 
un plafó central d’un paviment no identificat. Cap 
d’aquests fragments sembla formar part dels mosaics 
abans descrits, i pel lloc on es van localitzar, davant del 
gran oecus i les sales annexes al porticat, enderrocades i 
arrasades per sota els paviments en les reformes del iv, 
no seria impensable que formessin part dels paviments 
d’aquests àmbits.

13.4. Conclusions

Tal com s’ha vist, els diferents mosaics presentats 
poden ser adscrits a les diferents fases constructives de 
la vil·la (fig. 191). Així, en la gran reforma, al segle ii, 
observaríem que es van pavimentar amb mosaics, 
principalment de dos colors, els àmbits 30 i 25.279 És 
probable que hi hagués més espais amb sòls d’aques-
tes característiques, sobretot entorn del peristil, ja que 
sembla ser la zona més monumentalitzada de l’edifici; 
no n’ha quedat cap rastre.280

És de la fase severiana de la vil·la que es conservaran 
més mosaics. Així, l’ampliació de les termes, amb els 
àmbits 20 i 24, i les reformes i nova pavimentació dels 
espais existents 25 i 28, implicaren una nova pavimen-
tació amb mosaics, en aquest cas policroms. També es 

posà un nou sòl de mosaic a l’àmbit 19 en l’amortitza-
ció de l’anterior hipocaust. És molt probable que n’hi 
hagués d’altres, com a l’àmbit 23, del qual n’ha quedat 
la preparació, o a l’entorn del peristil, sobre la base dels 
fragments recuperats.

Després d’una llarga etapa d’abandonament, la vil-
la passà per una certa revitalització en la segona meitat 
del segle iv que comportà l’aparició de nous mosaics, 
en aquest cas caracteritzats per un ús massiu de tessel-
les ceràmiques, però amb un significat molt diferent. 
Així, els àmbits 27 i 28 presentaren dos nous mosaics 
figurats, amb una iconografia lligada a la recuperació 
del fundus gràcies a l’activitat del nou possessor, tot i 
que la imatge general de la vil·la ens parla d’un domi-
nus absentista, i els mosaics, d’un desig més que no pas 
d’una realitat.

Figura 190. Fragment de mosaic policrom.

279. Tal com es pot observar en el filet encara enganxat al mur del paviment original.
280. A excepció potser dels abundants fragments de petites dimensions i principalment blancs abans esmentats.

Figura 191. Fases de la vil·la amb els seus paviments de mosaic.
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14.1. Catàleg de les restes escultòriques

1. escultura masculina (Hermes) (fig. 192 i 193)
Escultura de marbre blanc recuperada durant els 

treballs arqueològics duts a terme l’any 2000. Va ser 
trobada en el farciment de terra adjacent a la piscina 
del jardí nord, junt amb la majoria dels altres elements 
escultòrics i decoratius de la vil·la (fig. 206).

L’estàtua és de proporcions inferiors al natural,  
amb una alçada total conservada de 62 cm, cosa que  

faria aproximadament una altura propera als 70 cm  
amb el cap, que no s’ha conservat. L’amplada  
màxima de l’escultura, que es troba a les espatlles, fa 
un total de 19 cm.

L’estat de conservació de la peça és correcte, tot i 
que presenta certes marques d’abrasió a tot el cos. Li 
falten el cap, el braç dret des de la meitat de l’avant-
braç, la mà dreta, el penis, la part anterior del peu dret 
i bona part del plint en el qual reposava la figura. Totes 
les fractures, aparentment, són antigues, i no presenten 
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Figura 192. Escultura d’Hermes. Vista frontal (núm. 1 del ca-
tàleg).

Figura 193. Escultura d’Hermes. Vista posterior (núm. 1 del 
catàleg). 
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mostres que s’intentessin reparar. La clàmide presenta 
petites fractures en les parts externes dels plecs, i al 
tronc de suport hi manca una part de la zona superior 
frontal.

El tors de la figura està pràcticament intacte. Hi 
apreciem una musculatura tova, poc marcada, en la 
qual els pectorals són arrodonits, però no musculosos, 
i uns abdominals que comencen a desaparèixer sota 
una lleugera capa flàccida que insinua un petit ventre. 
Tot i això, de manera aparentment contradictòria, els 
músculs de l’engonal segueixen ben marcats, diferenci-
ant el final del tors i l’arrencada de les cames.

Els braços són molsuts, i –com a mínim avui en 
dia– no podem apreciar gaire bé els diferents músculs 
que els conformen, ja que són pràcticament llisos des 
del deltoide fins a arribar al final de l’avantbraç. La mà 
dreta –l’única conservada–, que reposa sobre la zona 
de la natja, resulta força desproporcionada en relació 
amb la resta de la figura, amb un polze massa llarg i 
gruixut, mentre que els dits estan soldats al palmell, on 
apareixen també força aixafats i mancats de volum.

Les cames són pràcticament llises, sense quasi indi-
vidualitzar cap múscul. La carn dels malucs i els bes-
sons se’ns mostra tova però llisa, amb uns genolls molt 
marcats. Aquestes característiques, com veurem, són 
més degudes als models copiats que no a una falta de 
perícia de l’artífex.

En els peus podem apreciar el mateix que ja dèiem 
en descriure la mà dreta: hi observem com els dits es-
tan només esbossats, amb les ungles ben esculpides, 
però d’una manera genèrica, cosa que demostra una 
certa sintetització del motiu.

La figura porta una clàmide sobre l’espatlla es-
querra, que cau per davant fins per sota el pectoral  
esquerre, mentre que per darrere l’esquena va fins al 
braç, on dóna tota una volta per caure finalment paral-
lela a la figura. Els plecs que forma la roba no tenen 
gaire volum, i se’ns presenten força aixafats sobre l’es-
patlla. Les arrugues estan fetes d’una manera sumària 
i no mostren, quasi, zones buidades, fet que provoca 
que no hi hagi un excessiu joc d’ombres i volums que 
proporcionaria vitalitat a la roba.

En la punta inferior dels plecs que cauen sobre el 
pit podem apreciar una petita boleta, element carac-
terístic de les clàmides, i que podem veure en molts 
exemples de la pintura vascular o, també, en treballs 
escultòrics. Aquests petits pesos, ubicats en les puntes 
de la peça, servien per donar-li pes i ajudar a mantenir-
la en la seva posició.

El suport és un tronc d’arbre, en el qual veiem di-
versos nusos de forma troncocònica envoltats per una 
petita vora en forma de llàgrima. És, aquesta, la mane-
ra habitual d’executar aquests elements vegetals en tot 
l’art grecoromà, dels quals en tenim multitud d’exem-
ples, per la seva vasta utilització com a elements de 
suport per a les escultures en marbre.

La figura té un marcat contraposto, amb la cama 
dreta lleugerament avançada al cos i ben plantada a 
terra, mentre que l’esquerra, flexionada, va cap enrere 
i només reposa la part anterior del peu, creant, així, 
un cert moviment en l’escultura. El maluc dret queda, 
per tant, més elevat que l’esquerre, fet que provoca un 
alçament de l’espatlla esquerra per equilibrar la figura, 
que, habitualment, s’anomena la corba praxitel·liana.

Aquesta peça s’adequa perfectament a les escultures 
d’Hermes agrupades sota la tipologia anomenada ti-
pus «Andros-Farnese-Antinous del Belvedere» (Siebert 
1990, 367) –com també observaren en el seu article 
Koppel i Rodà (Koppel i Rodà 2008, 119-120)–, que 
està basada en les dues escultures conservades al Museu 
Nacional d’Atenes (Siebert 1990, 367, cat. núm. 950a) 
i al British Museum de Londres (Siebert 1990, 367, 
cat. núm. 950b) –procedent, la primera, d’Andros i 
la segona pertanyent, antigament, a la col·lecció de la 
família Farnese–, així com en la conservada al Museu 
Vaticà (Siebert 1990, 367, cat. núm. 950c) que va ser 
recuperada en un jardí proper al Castel Sant’Angelo.

Habitualment, s’ha dit que les còpies conservades 
avui dia derivarien, totes, d’un original grec del segle 
iv aC, immers plenament en la tradició escultòrica 
praxitel·liana (Siebert 1990, 379). D’aquesta tradició, 
el grup d’escultures en segueixen fil per randa les ca-
racterístiques bàsiques, com un contraposto molt mar-
cat i les formes mòrbides de la musculatura (Ajootian 
1996, 108-109).

La còpia més ben conservada és la procedent de la 
col·lecció Farnese (Rizzo 1932, 75), que, alhora, és la 
que sembla que reprodueix fidelment l’escultura recu-
perada a la vil·la dels Ametllers, amb la qual compar-
teix la majoria dels detalls iconogràfics.

Allò que més aproxima ambdues escultures és, sens 
dubte, la característica posició del braç dret, que apa-
reix recolzat en el maluc dret, amb el puny tancat i 
el polze estès cap amunt. Amb la diferència que, en 
la còpia conservada a Londres, el braç descansa en el 
lateral del maluc, mentre que en la de Tossa està quasi 
en la part posterior de la figura aguantada sobre la nat-
ja dreta. Tot i així, la posició de la figura i la manera 
d’executar aquesta característica deixa fora de dubtes 
que es tracta d’una còpia del mateix model escultòric.

La clàmide segueix un esquema molt semblant a 
les escultures en Schulterbausch (Maderna 1988, 56): 
està enrotllada en el braç, amb un extrem penjant a la 
part superior del tors fins a cobrir el pectoral esquerre, 
mentre que un gran conjunt de plecs cauen paral·lels 
al cos de la figura, quasi fins a arribar a l’altura del 
turmell esquerre.

Una altra similitud entre ambdues escultures és 
que el suport de la figura és un tronc d’arbre que creix 
paral·lel a la cama dreta de la figura fins a arribar a la 
meitat de la cuixa. Tot i que aquest és un dels models 
més habituals d’aquests elements ineludibles en l’escul-
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tura en marbre, resulta com a mínim curiós que s’hagi 
escollit el mateix en dues còpies tan distants l’una de 
l’altra. Aquest fet ens porta a pensar que possiblement 
aquest seria el que portarien les còpies més conegudes 
de l’escultura i que, d’aquestes, hauria passat a les rè-
pliques menors com la de Tossa.

La diferència més important en relació amb la figu-
ra Farnese és la manca de calçat. Així, mentre que en 
la còpia conservada a Londres veiem les típiques san-
dàlies alades del déu Hermes, en l’estatueta de Tossa 
el déu va clarament descalç, tal com passa en els casos 
d’Andros o del Vaticà (per a una comparativa de les 
diferències entre elles, Picard 1954, 305-307).

Per tot el que hem dit, sembla força fàcil saber quin 
seria l’aspecte original de l’escultura, amb un cap de 
cabells curts i enrinxolats –característica avalada pel fet 
que no tenim cap tipus de marques de cabells en la 
zona conservada de les espatlles– i un rostre juvenil i 
barbamec, típic de les representacions d’aquella divini-
tat en el món grec.

A més, podem deduir que portaria en el braç es-
querre un caduceu –element iconogràfic típic d’aquest 
déu (per a les diferents funcions del déu i els atributs 
associats a ell en cada cas específic, Siebert 1990, 285-
290, amb bibliografia específica)– que reposaria en 
l’avantbraç i arribaria fins a la zona del colze, tal com 
podem veure en la figura conservada a Londres.

Tant per l’estil com per la qualitat del treball, re-
sulta difícil de decidir una data vàlida per a la seva fa-
bricació, tot i que les més plausibles se situarien entre 
finals de l’i i el ii, en un dels processos de remodelació 
que afectaren la vil·la. Creiem poc possible que es trac-
ti d’una escultura que fos usada posteriorment, ja que 
en l’última fase d’ocupació d’època romana ja no fou 
utilitzada.

2. fragment de peu esquerre (fig. 194)
Fragment escultòric de marbre blanc corresponent 

a un peu recuperat en les excavacions del 2000 a la 
zona adjacent a la piscina del jardí nord, juntament 
amb tots els altres materials escultòrics i decoratius de 
la vil·la.

Peça esculpida que correspon a un peu esquerre. En 
conservem un fragment d’unes dimensions totals de 9 
cm de llargada, 8 cm d’amplada i 4,3 cm d’alçada, que 
formen la part anterior del peu fins a l’empenya.

El seu estat de conservació és força dolent, sobretot 
per comparació amb altres peces procedents del mateix 
dipòsit on es va trobar aquest fragment. Tot i això, con-
serva tots els dits, en els quals encara es poden apreciar 
perfectament els detalls escultòrics corresponents a les 
ungles, així com els plecs de les articula cions dels dits.

El peu està conservat fins a la meitat de la seva llar-
gària anatòmica, punt aquest en el qual s’aprecia clara-
ment un canvi en el treball de l’escultor, ja que la part 
més posterior de la peça està esbossada senzillament.

Aquest fet ens porta a pensar que, com en altres 
casos, en l’escultura romana mai va existir la part pos-
terior del peu, sinó que es tractava de peces que anaven 
incrustades en el cos de l’escultura. D’aquí ve el treball 
poc acurat de la part posterior de la peça, que serviria 
d’encaix i per rebre –fos quin fos– el material escollit 
per unir l’extremitat a la resta de l’escultura.

No podem assegurar de moment si el peu pertanyia 
a una escultura masculina –que si ho fos, hauria de 
ser juvenil– o bé a una escultura femenina. Aquesta 
segona possibilitat és la més versemblant, ja que aquest 
tipus de peu encaixat apareix habitualment en figures 
femenines on les robes són molt llargues, i les extremi-
tats van inserides per sota del volant de la part baixa 
de la túnica.

3. fragment de peu dret (fig. 194)
Fragment escultòric de peu, de marbre blanc, re-

cuperat en les excavacions del 2000 a la zona del jardí 
nord de la vil·la romana dels Ametllers.

Peça esculpida que correspon a un peu dret. En 
conservem un fragment d’unes dimensions totals de 
9,8 cm de llargada, 8,3 cm d’amplada i 4,3 cm d’alça-
da, que formen la part anterior del peu fins a l’empe-
nya. Tant per les seves dimensions com per la manera 
com estan realitzats els detalls anatòmics del peu, cre-
iem que aquesta peça faria parella amb l’anterior (com 
també fan Koppel i Rodà 2008, 120-121). El seu estat 
de conservació és similar, tot i que les puntes dels dits, 
en el moment de la troballa, estaven molt més masega-
des que les del peu esquerre.

Presenta igualment la característica d’estar tallat a 
la meitat de la seva llargada natural. Però en aquest 
cas és molt més apreciable la part en què està realitzat 
l’encaix per unir-se al cos de l’escultura. A diferència 
del peu esquerre, en aquest encara podem veure per-
fectament com hi ha una línia marcada a l’altura de 
l’arrencada de l’empenya, a partir de la qual el peu ja 
no està treballat.

Aquesta característica justifica l’opinió que ja do-
nàvem en analitzar el peu esquerre, atès que és pro-

Figura 194. Conjunt de peus esquerre i dret (núm. 2 i 3 del 
catàleg).



232

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

bable que fossin peces fetes ja d’aquella manera per 
anar encaixades en un cos, tècnica amb nombrosíssims 
exemples en l’escultura romana.

Igual que amb el peu esquerre, no hi ha cap detall 
que deixi entreveure si es tractaria d’una figura mascu-
lina juvenil, o bé d’una escultura femenina. Com que 
són peus descalços, avui en dia no tenim manera de 
saber-ho.

4. fragment de peu esquerre amb sandàlia (fig. 195)
Fragment de peu esquerre, de marbre blanc, recu-

perat durant les excavacions del 2000; es va trobar en 
el dipòsit de marbres de la zona dreta del jardí.

Part anterior del peu esquerre, d’unes dimensions 
totals de 5,5 cm de llargada, 7,5 cm d’amplada i 4,5 
cm d’alçada. La part conservada només arriba fins al 
final dels dits.

Aquest peu esquerre –a diferència dels anteriors– 
no va descalç, sinó que hem conservat la part davante-
ra de la sandàlia que calçaria. Tenim un petit triangle 
sobre l’arrencada dels dits, que fa passar una tira entre 
els dits gros i índex.

El tipus de sandàlia que veiem quasi ens permet 
assegurar que aquest peu formava part d’una escultura 
femenina. En efecte, aquest tipus concret de sandàlies 
sol estar associat exclusivament a figures femenines.

Com en els peus anteriors, sembla que també aquí 
hem conservat la peça sencera i no un fragment com 
podria semblar. El peu està tallat de manera tal que 
serveix per ser encaixat en la part baixa de les robes 
d’una escultura.

5. fragment de mà dreta (fig. 196)
Fragment de mà dreta, de marbre blanc, recu-

perada durant les excavacions de l’any 2000 en el 
mateix dipòsit de materials que la resta d’elements 
escultòrics, vora la capçalera de la piscina del jardí 
nord.

La peça correspon a la part de la mà dreta que va 
des del canell fins a l’arrencada dels dits, que s’han per-
dut tots. El fragment té una llargada de 15 cm i una 
amplada de 6,5 cm.

La mà té, en el tall de la zona del canell, un clau 
de ferro, que serviria per enganxar-la a l’arrencada de 
l’avantbraç de l’escultura. Tot i que no podem asse-
gurar si es tractaria del muntatge original de la peça o 
d’una restauració de l’escultura d’època antiga.

El seu estat de conservació no en permet una anà-
lisi més profunda, i tampoc es pot saber si es tractaria 
d’una mà femenina o masculina. Ni tan sols podem 
deduir si podria atribuir-se a una escultura infantil, ju-
venil o adulta.

6. Braç dret femení (fig. 197)
Braç dret de marbre blanc, recuperat en diversos 

fragments (els dits menovell i cor aparegueren separa-
dament) en la campanya arqueològica de l’any 2000. 
Es va trobar juntament amb tots els altres materials del 
catàleg en el jardí nord de la vil·la.

Figura 195. Fragment de peu esquerre amb sandàlia (núm. 4 
del catàleg).

Figura 196. Fragment de mà dreta, amb restes d’una ànima 
metàl·lica (núm. 5 del catàleg).

Figura 197. Fragment de braç dret d’una figura femenina (núm. 
6 del catàleg).
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La peça correspon al braç dret d’una figura femeni-
na, des de la zona de l’aixella i complert fins a l’arren-
cada dels dits, dels quals només se’n conserven dos de 
sencers. La llargada de la mà és de 8 cm, i la de l’avant-
braç és de 18,5 cm, mentre que la part conservada del 
braç és de 15,5 cm. L’amplada mínima de la circumfe-
rència del braç és de 6,5 cm, i la màxima, de 8,25 cm.

El braç està doblegat pel colze formant un angle 
recte amb l’avantbraç, circumstància que ens permet 
deduir que es projectaria o bé cap al lateral dret, o bé 
cap a la part davantera dreta del cos de l’escultura.

La part superior del braç, tot i estar molt masegada, 
encara ens permet veure un tall força definit, cosa que 
ens porta a pensar que es tractaria d’una part per en-
caixar en el cos de l’escultura, i no d’una peça trencada. 
El fet que, com dèiem, es tracti d’una part totalment 
exempta del cos central de l’escultura fa que sigui una 
de les parts més dèbils, i que –com en innumerables 
casos de l’escultura romana– estigui treballat a part i 
després unit a la resta de la peça.

Per la posició de l’arrencada dels dits i, sobretot, 
per la contraposició del polze amb la resta, fent pinça, 
pensem que la mà d’aquest braç estava agafant algun 
tipus d’element del qual avui en dia ja no tenim cap 
traça, però que, pel fet de no haver deixat cap tipus de 
marca en el marbre, segurament es devia tractar d’un 
element metàl·lic.

7. Braç esquerre femení (fig. 198)
Braç esquerre femení, de marbre blanc, recuperat 

durant les excavacions arqueològiques de l’any 2000 
juntament amb tots els altres materials escultòrics en 
un dipòsit localitzat entre el nimfeu i la piscina del 
jardí nord de la vil·la dels Ametllers.

El fragment correspon al braç esquerre d’una figu-
ra femenina; en conservem el que sembla que seria la 
totalitat de la peça, l’avantbraç i la mà. Hem perdut 
bona part del polze i també quasi tot l’índex, mentre 
que la resta de dits estan gairebé intactes. L’avantbraç 
mesura 19 cm de llargada, mentre que la mà fa 8 cm 
de llargada.

En el tall de la peça, a l’altura del colze, hi ha un 
clau de ferro que o bé es tractaria d’una restauració o 
bé, contràriament, d’un punt d’unió amb la resta de 
l’escultura. En aquest cas ens decantaríem per aquesta 
segona opció, ja que, aparentment, aquest fragment i 
l’anterior (núm. 6 del catàleg) formen part d’una ma-
teixa escultura, i sembla que les dues parts haurien estat 
treballades a part del cos de la peça i, posteriorment, hi 
haurien estat afegides.

Amb el fragment conservat no podem saber amb 
seguretat quina posició tindria respecte de l’escultura. 
Tot i això, la manera com està treballada la part del 
colze ens fa pensar que aniria gairebé recte i, per tant, 
o es projectaria davant perpendicularment, o bé cauria 
paral·lel al cos de l’escultura.

El que sabem del cert és que la mà estava agafant 
algun tipus d’objecte amb mànec, del qual avui no en 
podem saber res. Hauria de ser un mànec de petites 
dimensions, segurament cilíndric, que travessaria tota 
l’amplada de la mà.

8. Brollador en forma de granota (fig. 207)
Petita figura de granota, de marbre blanc, recupe-

rada en les excavacions de l’any 2000, junt amb totes 
les altres escultures. En molt mal estat de conservació, 
segurament per un desgast fruit d’una combustió.

La figureta té unes mides totals d’11 cm de llarga-
da, 5,5 cm d’alçada i 9 cm d’amplada. Malgrat el mal 
estat de conservació general de la peça, només n’hem 
perdut la pota anterior dreta. La resta de la figura pre-
senta una superfície molt desgastada, i pràcticament 
ha esborrat qualsevol detall que pogués tenir; avui dia 
només en queden els trets anatòmics generals.

Sabem que es tracta d’un brollador perquè a la base 
té una petita obertura que comunica amb la boca, que 
també està foradada, per permetre que l’aigua passés a 
través de la figura.

A Avenches (antic Aventicum, a Suïssa) hi ha un 
brollador molt semblant a aquest de Tossa, que forma-
va part d’un conjunt de brolladors junt amb un ibis 
egipci, segurament procedents d’algun dels jardins de 
les cases de la vil·la (Bossert 1983, 30-31).

També hi ha brolladors en forma de granota –tot 
i que amb una anatomia molt diferent de la del nos-
tre cas– procedents d’alguns dels jardins de la ciutat 
de Pompeia (Jashemski 1979b, 105). En aquest cas, 
aparegudes juntament amb brolladors en forma de co-
codril. Aquests exemples, però, eren recoberts per una 
capa de pasta de vidre, de color verd per als cossos i 
blau per a les bases, que ajudava a simular tant la pell 
dels batracis i rèptils com el fons amb aigua on es mo-
vien (De Bonis 2006c, 208, iii.125).

9. Brollador en forma de cranc (fig. 208)
Petita figura de cranc, de marbre blanc, recuperada 

en el curs de les excavacions dutes a terme l’any 2000 a 
la vil·la dels Ametllers. Es va trobar junt amb la resta de 
materials escultòrics prop de la piscina del jardí nord.

La figureta mesura 9 cm de llargada, 5 cm d’alça-
da i 8 cm d’amplada. Tot i haver perdut quatre potes 
de la part dreta, dues de l’esquerra i ambdues pinces, 
l’estat de conservació de la peça és força bo. S’hi po-
den distingir clarament tots els detalls de l’anatomia 

Figura 198. Fragment d’avantbraç femení (núm. 7 del catà leg).
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del cranc. La base està també força ben conservada, i 
podem veure-hi la decoració, que simula una superfí-
cie amb aigua o llot.

Per les seves mesures, segurament formava part de 
la mateixa decoració que la granota. També es tracta 
d’un brollador, amb el mateix sistema de forats de con-
ducció d’aigua que en el cas anterior.

A pesar que el cranc no és una figura desconeguda 
en el món artístic romà, la seva aparició més habitual 
és en relació amb el zodíac, que sembla que no seria el 
cas que ens ocupa. També el podem trobar relacionat 
amb temàtiques referents ja sigui al mar o als rius.

Un exemple similar –tot i que es tracta d’una escul-
tura, i no d’un brollador– és la peça conservada avui en 
dia al Museu Vaticà, en la qual podem veure una figura 
d’un cranc, d’unes dimensions més grans que en el cas 
tossenc, però en un estat de conservació perfecte.

10. trapezòfor (suport de taula) (fig. 199)
Peça de marbre de Chemtou, també anomenat mar-

mor numidicum o giallo antico (Koppel i Rodà 2008, 
122-123), recuperada durant les excavacions dutes a 
terme l’any 2000. Es tracta, sens dubte, de la troballa 
escultòrica de més qualitat procedent de la vil·la dels 
Ametllers.

La peça es troba en un bon estat de conservació, 
fet que permet apreciar la qualitat del detall en l’ela-
boració tant de les textures com de les característiques 
particulars dels diferents components.

El trapezòfor està dividit en dues parts: les urpes i la 
resta de la peça. Aquestes seccions estan unides mitjan-
çant una vara metàl·lica, que podria ser una restauració 
antiga, o la manera original en què estava muntada la 
peça.

En la decoració del trapezòfor distingim clarament 
tres parts. En la inferior, hi ha la gran pota felina, amb 
grans urpes i dits poderosos. La desproporció d’aquest 
detall segurament és deguda al fet que és la part on 
reposaria tot el pes de la taula i, per tant, havia de ser 
robusta. En la pota encara avui en dia s’hi pot apreciar 
un minuciós i detallista treball escultòric que no des-
cuida cap dels trets anatòmics propis de les extremitats 
dels grans felins; s’hi distingeixen molt bé els ossos dels 
dits sota la pell, així com alguns tendons i la muscu-
latura.

La part del mig del trapezòfor és la que té la decora-
ció vegetal que serveix per unir la pota inferior i el cap 
de felí superior. La planta escollida per a aquesta deco-
ració és la més habitual en aquests casos, l’acant. Tres 
grans fulles es fonen amb la musculatura i les venes 
de la pota felina, per fer –d’una manera perfectament 
contínua– un efecte de transformació naturalista i creï- 
ble. Les grans fulles tenen uns nervis centrals carnosos 
i les puntes lleugerament arrissades per crear, així, una 
barrera visual que difumina la seva transformació en el 
cap del felí.

La part superior del trapezòfor està decorada amb 
el que sembla el cap d’un gran felí, segurament una 
pantera. És en aquesta zona on el treball ha estat més 
minuciós, intentant reproduir tots els trets anatòmics 
característics d’aquestes bèsties. Hem perdut bona part 
de les orelles i del musell. Les òrbites, que avui en dia 
apareixen buides, segurament devien anar omplertes 
amb pedres de colors o bé amb pasta vítria, fet que 
conferiria molt més realisme a la representació. Tant 
les galtes com el morro de l’animal estan representats 
amb molt naturalisme, intentant crear un efecte de 
ferotgia. La part on més detalls hem conservat és la 
boca, en la qual totes les dents són marcades, i hi ha un 
particular treball en els ullals, reforçant aquest caràcter 
ferotge que mencionàvem.

Aquest tipus de suport per a taules no ens és des-
conegut en el món grecoromà, i sembla que gaudirà 
d’una gran popularitat, ja que és la segona tipologia 
de la qual tenim més troballes, només després de les 
cames amb pròtoma de lleó (Moss 1989, 203).

Alguns dels millors exemples d’aquest tipus de su-
port procedeixen de les cases de Pompeia i Herculà, 
on no només hem pogut constatar el seu ampli ús sinó 
que, també, hem pogut entendre les seves possibles 
funcions i ubicacions dins d’una vil·la romana.

Figura 199. Trapezòfor (núm. 10 del catàleg).
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El més segur és que aquesta peça hagués format 
part d’una taula amb tres suports, tal com podem 
veure en els exemples italians. Per a aquest tipus de 
peça no tenim exemples on pugui estar sola i, per 
tant, el més sensat fóra pensar que hem perdut –a 
més de la taula mateixa– les altres dues potes (Cohon 
1984, 127).

La seva utilització queda pràcticament restringida 
als peristils i jardins de les cases romanes, i és estrany 
de trobar aquest tipus de taula en altres llocs. Tot i així, 
coneixem algun cas en què es pot col·locar, per raons 
d’utilitat, en altres punts, com a accessori d’un larari 
o, també, a l’entrada d’unes termes. No creiem, però, 
que cap d’aquests dos darrers casos pugui adequar-se 
al que ens ocupa.

La seva recuperació junt amb els altres elements 
decoratius, els quals, tots plegats, poden formar part, 
amb força certesa, de la decoració escultòrica del jardí 
de la pars urbana dels Ametllers, fa pensar que, a Tossa, 
aquesta «taula» estaria situada en el que sembla que 
seria el seu lloc designat, és a dir, en el jardí.

Aquesta preeminència de les taules no queda justi-
ficada –òbviament– amb la seva utilització com a su-
port en els jardins romans, sinó que segurament caldria 
buscar en la seva significativa posició algun tipus d’ús 
determinat que requeria aquesta preeminència respec-
te d’altres elements que conformaven la decoració del 
jardí. Així, podem suposar que aquestes luxoses taules 
serien suport d’elements d’importància essencial en els 
jardins romans.

Aquestes peces, evidentment, eren obrades en sè-
rie, tal com evidencia l’elevada quantitat que se n’ha 
recuperat a la zona adjacent al Vesubi que va quedar 
sepultada el 79. La majoria d’aquests elements han es-
tat datats entre mitjan de l’època julioclàudia i princi-
pis de la flàvia, per tal com l’únic terminus post quem 
vàlid que tenim per a aquestes peces és el del desastre 
de Pompeia.

Tot i així, aquesta datació també sembla vàlida 
per a l’exemple procedent dels Ametllers, que queda 
perfectament inserida en el gruix dels elements que 
formen el corpus central de la tipologia establerta per 
Moss (Moss 1989). Així doncs, nosaltres també pro-
posem aquesta cronologia a cavall de les dues primeres 
dinasties romanes per a aquesta peça.

A pesar d’aquesta datació –que ens sembla la més 
sensata–, sabem que aquest tipus de suports per a 
taules van sorgir durant les últimes generacions repu-
blicanes de Roma, en què el gust per aquest tipus de de- 
coracions abarrocades va permetre tot un seguit de va-
riants al voltant del mateix esquema, és a dir, una pota 
animal amb cos vegetal (generalment acant), del qual 
naixia una testa d’animal o, fins i tot, d’Eros.

Moltes són les teories i aproximacions fetes al vol-
tant d’aquests elements decoratius, principalment 
per aclarir-ne el significat i, per tant, saber si al seu 

darrere hi havia alguna raó específica per a la seva for-
tuna dins el mobiliari de les cases romanes d’aquella 
època.

Per Sauron, aquestes decoracions fan referència al 
caos i la necessitat d’un retorn a l’inici de totes les 
coses, per tornar a engendrar tota la creació. El fet de 
relacionar elements de diferents regnes de la natura, 
en aquest cas elements vegetals i animals (però es pot 
prendre també l’exemple de les columnes envoltades 
d’heures fetes d’or i flors de gemmes, on es barrejaria 
l’element vegetal i el mineral), va ser un recurs molt 
usat en les arts plàstiques romanes (Sauron 1994, 
493-497).

Per altra banda, tota aquesta relació establerta per 
Sauron es basa en el concepte expressat per algunes 
fonts clàssiques que identifica la taula amb la Terra ma-
teixa. L’exposició, ja sigui de menjar durant un àpat o 
de béns fruit de la riquesa del propietari al cim de la 
superfície de la taula, és, pel francès, una evocació de 
la Terra, que proporciona tot allò que l’home necessita. 
D’aquí ve que les potes amb les barreges d’animals i 
vegetals signifiquin aquesta potència creadora incon-
trolable sorgida del caos primigeni, del qual –segons 
les creences grecoromanes– sorgia directament l’edat 
d’or (aurea aetas), en què la natura era perfecta i l’ho-
me vivia en un paradís veritable a la Terra (Sauron 
1994, 145 i 161).

11. fragment de crater (fig. 200)
Fragment de la vora d’un crater, de marbre blanc, 

recuperat durant les excavacions de l’any 2000 junt 
amb la resta dels materials escultòrics a la zona del jardí 
nord. El seu estat de conservació és molt pobre.

La peça correspon a una part de la vora d’un crater; 
el fragment conservat és d’una llargada total de 14 cm, 
una amplada de 5,5 cm i una alçada de 6 cm. La part 

Figura 200. Fragment de crater abans (a) i després (b) de la res-
tauració (núm. 11 del catàleg). 
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conservada és insuficient per poder assegurar-ne el di-
àmetre total avui en dia.

En el moment de la seva troballa la peça encara 
conservava part de la decoració de la vora, feta amb un 
fris d’òvuls i dardells, que s’estenien per la part superi-
or de la vora, entre la part més externa del llavi obert 
vers l’exterior i l’inici de la zona polida del seu interior. 
Avui en dia aquesta decoració s’ha perdut per la degra-
dació de la peça.

El crater segurament formava part de la decoració 
d’un dels jardins de la casa, que és on se solien trobar 
situats aquests elements de manera natural. Tot i així, 
no podem saber en quin estaria.

12. fragment de columna (fig. 201)
Fust de columna, de marbre blanc, recuperat durant 

els treballs arqueològics de l’any 2000 junt amb tots els 
altres materials escultòrics de la vil·la dels Ametllers, en 
el dipòsit de la zona del jardí nord.

L’estat de conservació de la peça és bo, tot i que la 
majoria de les estries presenten cops i parts trencades. 
El fust té una alçada total de 34,5 cm. El seu diàmetre 
superior és de 7,5 cm, i l’inferior, de 8,5 cm. La peça 
presenta un encaix en la part superior i un altre en la 
inferior.

El fust té un estriat salomònic, és a dir, que es des- 
envolupa en espiral. Atès que aquesta decoració estri-
ada no és la més habitual en columnes destinades a 
pòrtics o a altres usos arquitectònics comuns, creiem 
que aquests elements tindrien alguna funció ornamen-
tal en les decoracions –segurament– dels jardins de la 
casa.

13. fragment de columna (fig. 201)
Fust de columna, de marbre blanc, recuperat amb 

l’anterior durant les excavacions de l’any 2000 en el 
dipòsit de materials trobat en el jardí nord de la vil·la 
romana dels Ametllers.

Té un estat de conservació lleugerament millor 
que el cas anterior, amb molts menys desperfectes en 
la superfície de les estries. El fust té una alçada de 43 
cm. El seu diàmetre superior és de 8 cm, i l’inferior, 
de 10 cm. De la mateixa manera que en l’anterior, 
presenta un encaix en la part superior i un altre en la 
inferior.

El fust té un estriat salomònic idèntic al cas ante-
rior. Tal com dèiem per a la peça precedent, no sabem 
del cert quina situació i funció tindrien aquestes peti-
tes columnes, però sembla que estarien vinculades a la 
decoració dels jardins de la casa.

A diferència dels altres fusts conservats, aquest sem-
bla estar pràcticament sencer, ja que en la part inferior 
podem veure el que sembla que seria la part baixa del 
fust, puix que s’hi veu l’apòfige i un petit llistell que 
servirien per encaixar amb la base que estaria elaborada 
a part.

14. fragment de columna (fig. 202)
Fust de columna, de marbre blanc, recuperat amb 

els anteriors durant les excavacions de l’any 2000 en 
el dipòsit de materials trobat al jardí nord de la vil·la 
romana dels Ametllers.

Té un estat de conservació similar al cas anterior, 
amb pocs desperfectes en la superfície de les estries. 
El fust té una alçada de 36 cm. El seu diàmetre supe-
rior és de 8 cm, i l’inferior, de 9 cm. Com l’anterior, 
presenta un encaix en la part superior i un altre en la 
inferior.

El fust té un estriat salomònic idèntic als casos an-
teriors. Tal com dèiem per a la peça precedent, no sa-
bem del cert quina situació i funció tindrien aquestes 
petites columnes, però sembla que estarien vinculades 
a la decoració dels jardins de la casa.

15. Aguantador d’escultura? - fragment de 
columna? (fig. 203)
Peça cilíndrica, de marbre blanc, recuperada en les 

excavacions de l’any 2000 amb tots els altres materials 
escultòrics de la vil·la, emmagatzemats entre el nimfeu 
i la piscina del jardí nord de la vil·la.

L’estat de conservació de la peça és correcte i no 
sembla que la seva decoració s’hagi vist afectada. El 
fragment té unes mides totals de 36,5 cm d’alçada. El 
seu diàmetre superior és de 8 cm, mentre que la part 
inferior el té de 9 cm. No presenta cap encaix visible, 
ni a la part superior ni a la inferior. Sembla que la peça 
no seria completa, ja que la decoració apareix tallada 
en els dos extrems.

La peça té decoració vegetal a tot volt, que sembla 
estructurar-se en dos registres separats per un petit tor. 
A la part baixa del fragment conservat veiem una deco-
ració a base de tiges i fulles d’heura, de les quals surten 
o bé flors molt esquemàtiques de quatre pètals o petits 
grups de baies (agrupades sempre de quatre en quatre). 
Per sobre del tor sorgeixen el que semblen dues grans 
fulles que envolten tot el cos de la peça, i en l’espai que 
queda entre elles hi apareixen altre cop brots de parra.

El fet que la peça estigui incompleta ens impe-
deix d’emetre un judici segur; per les mesures con-
servades, tant podria ser un suport d’escultura com 
part d’una columna corol·lítica. Tot i que aquestes 
últimes no són gaire comunes, sí que en tenim pre-
sència documentada en grans complexos romans i, 
sobretot, exemplars en les pintures murals de la zona 
campaniana.

16. Base de columna? (fig. 204)
Element de marbre blanc recuperat durant la cam-

panya arqueològica del 2000 a la vil·la dels Ametllers, 
junt amb tots els altres materials escultòrics del jaci-
ment, a la zona del jardí nord.

La peça està composta del que sembla una base cir-
cular i un plint, i el seu estat de conservació és molt 
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Figura 201. Fragments de co lumnes 
amb decoració helicoïdal en l’actual 
muntatge al Museu Municipal de 
Tossa de Mar (núm. 12 i 13 del ca-
tàleg).

Figura 202. Fragment de columna 
amb decoració helicoïdal recuperat 
a la cisterna (núm. 14 del catàleg). 

Figura 203. Fragment de columna (núm. 15 del 
catàleg).
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dolent. El plint té una llargada de 15,5 cm i una alça-
da de 2 cm. El diàmetre total de la base circular és de 
12,5 cm en la part superior i 15,5 cm en la unió amb 
el plint.

17. fragment d’escultura? (fig. 205a)
Element marmori de forma cilíndrica lleugerament 

corbat en la part superior. Té restes de ferro a l’interi-
or, cosa que ens porta a pensar que seria un fragment 
d’una peça més gran. Possiblement un pedum d’una 
escultura d’àmbit pastoral.

La peça mesura un total de 16 cm de llargada i el 
diàmetre és aproximadament d’uns 3,6 cm. Presenta 
una perforació en la part interna, amb restes d’òxid 
metàl·lic als dos extrems, segurament restes de claus 
similars als que podem veure en altres elements del 
conjunt d’escultures dels Ametllers.

18. fragment de peu (fig. 205b)
Fragment escultòric, de marbre blanc, recuperat 

durant la campanya arqueològica del 2000 a la vil·la 
dels Ametllers, junt amb tots els altres materials escul-
tòrics del jaciment, en la zona del jardí nord.

El seu estat de conservació és molt dolent; conserva 
una llargada total de 8,7 cm, una amplada de 6,5 cm 
i una alçada de 4 cm. Presenta profundes esquerdes 
que deformen la seva aparença, quasi impossibilitant 
la seva identificació.

Tots els dits apareixen fortament mutilats, excepte 
el petit, on encara podem apreciar-hi l’ungla. També 
podem veure restes de la sola de la sandàlia que calça-
ria, però cap detall en la part superior del peu.

S’aprecia en la part de l’empenya, on s’acaba la 
peça, que hi ha una zona rugosa, molt similar a la que 
es veu en els altres tres peus recuperats durant les ex-
cavacions. Tractant-se d’un peu esquerre amb sandàlia, 
podem assegurar que es tracta d’una altra escultura 
–car l’altre peu calçat també és l’esquerre– que decora-
ria els jardins de la vil·la.

19. fragment de mà (fig. 205c)
Fragment escultòric, de marbre blanc, recuperat 

durant la campanya arqueològica del 2000 a la vil·la 

dels Ametllers, junt amb tots els altres materials escul-
tòrics del jaciment, en la zona del jardí nord.

El fragment correspon a una mà dreta, i conserva 
una llargada total de 9 cm, una amplada de 8 cm i 
una alçada de 5 cm. La conservació de la peça que ha 
arribat fins als nostres dies és correcta, a pesar del seu 
estat fragmentari.

Tots els dits de la mà estan trencats des de l’arren-
cada de les falanges, i només queden traces del polze 
oposat a la resta dels dits. El dors de la mà és totalment 
llis, cosa que fa pensar que es podria tractar d’una figu-
ra femenina o juvenil.

20. fragment d’aplacat? (fig. 205d)
Fragment escultòric, de marbre blanc, recuperat 

durant la campanya arqueològica del 2000 a la vil·la 
dels Ametllers, junt amb tots els altres materials escul-
tòrics del jaciment, en la zona del jardí nord.

La peça té una llargada total de 15 cm, una am-
plada d’11 cm i una alçada de 6 cm. Està fortament 
mutilada; presenta una cara posterior repicada i llisa, 
segurament per permetre que l’element anés placat 
contra una paret.

14.2. Una lectura dels materials escultòrics  
i el jardí septentrional de la vil·la 

Els materials escultòrics procedents de la vil·la dels 
Ametllers són força fragmentaris (fig. 206), i segura-
ment són una part força minsa de la decoració total 
de la casa. Tot i això, els materials que s’han conservat 
ens permeten esbossar algunes idees, sobretot respec-
te a l’espai descobert dominat pel nimfeu i la piscina 
(l’única proposta d’ubicació de les peces existent és la 
de Koppel i Rodà 2008, 118).

Sembla clar que aquest espai –junt amb les termes– 
serien els dos conjunts essencials de representació del 

Figura 204. Base (núm. 16 del catàleg).

Figura 205. Fragments diversos.
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dominus de la vil·la. Mentre que en el complex termal 
són els mosaics els encarregats de transmetre el poder i 
la riquesa dels domini, en el cas del jardí és la combina-
ció de l’aigua, la vegetació i les escultures el vehicle uti-
litzat per expressar el luxe i l’ambició dels propietaris.

Cap d’aquests dos casos és una excepció, sinó que 
entren perfectament dins la «norma» de les vil·les ro-
manes de l’època i els usos destinats als seus espais. Ara 
bé, la manera com estan decorats ambdós ambients 
ens poden donar força pistes del gust i les aspiracions 
dels amos de la casa.

Com en altres casos molt més ben coneguts –so-
bretot de la zona campaniana a l’entorn del Vesubi (Ja- 
shemski 1979b)–, la decoració de les parts senyorials 
de les vil·les era objecte d’una inversió important d’es-
forços, tant econòmics com ideològics, en un intent de 
crear espais adequats no només al gust estètic del pro-
pietari sinó també a les seves tendències ideològiques 
o creences religioses (per a un ampli recull de citacions 
on es pot apreciar la importància de l’elecció i decora-
ció d’aquests espais a Roma, Grimal 1969, 357-424, 
on són especialment interessants les aportacions tretes 
de Ciceró i Varró (357-367); també, més reduït, a Se-
gura Munguía 2005, 82-89).

De les restes escultòriques procedents de la vil·la de 
Tossa, segurament són les dues més modestes les que 
més ens expliquen el gust i la intenció de la decoració 
creada en el jardí: el cranc (núm. 9 del catàleg) (fig. 
208) i la granota (núm. 8 del catàleg) (fig. 207), que, 
creiem, es revelen fonamentals per entendre la concep-
ció i la funció d’aquest espai després de la seva reforma 
de l’època postflàvia (supra).

Tant la granota com el cranc són animals força rars 
en les arts plàstiques de Roma (Toynbee 1973, 216-
217); de fet, habitualment els trobarem en un tipus 

molt concret de decoració, en les representacions re-
ferents al Nil, sobretot com veurem en els anomenats 
mosaics nilòtics (Boissel 2007, 87-109), però també 
tenim algunes representacions escultòriques o en relleu 
d’aquests animalons.

El cas més clar de tots dos és el del batraci; per 
estrany que sembli, les granotes en època romana apa-
reixeran quasi exclusivament en relació amb temes 
egipcis (en seria una excepció, per exemple, l’aparició 
en relació amb el culte de Sabazios (vegeu Toynbee 
1973, 216) i, en concret, en imatges que representen 
el Nil i les seves ribes (Boissel 2007, 124)).

Figura 206. Troballa de les pe-
ces escultòriques a l’entorn de 
la font del pati nord.

Figura 207. Granota (núm. 8 del catàleg). 

Figura 208. Cranc (núm. 9 del catàleg).
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La fortuna del motiu de la granota en l’imaginari 
romà referent al Nil i Egipte s’ha posat moltes vegades 
en relació amb l’antiga creença de l’Egipte faraònic que 
les granotes apareixien espontàniament del llim deixat 
pel riu després de les seves crescudes (Toynbee 1973, 
217). Per això, aquests animals eren entesos com un 
símbol de la vida i la resurrecció, característica que pas-
sarà a la ideologia romana (Leclant 1978, 569).

Procedents de Pompeia –avui conservades al Mu-
seu Nacional de Nàpols–, hi ha diverses granotes, igual 
que a Tossa, elaborades com a brolladors d’aigua (per 
a la importància dels brolladors en els jardins romans, 
Grimal 1969, 298). Tot i que la forma és lleugerament 
diferent, tant per la seva envergadura com perquè te-
nen una pell més escamosa i gruixuda comparteixen 
posició –i sembla que funció– amb l’exemplar recupe-
rat a la vil·la dels Ametllers (Jashemski 1979b, 105).

Aquestes granotes dels jardins pompeians tenen 
totes una superfície vidrada, d’un to verdós que, sens 
dubte, ajuda a reproduir d’una manera molt més fidel 
les característiques de la pell real dels batracis (De Bo-
nis 2006b, 207, iii.123). Podríem pensar que aquest 
era l’acabat original de la granota tossenca, i que la pèr-
dua d’aquesta delicada capa de pasta vítria és la causa 
del seu estat de conservació actual (tot i que no ens ha 
semblat mai l’opció més probable, és una explicació 
que caldria considerar).

Junt amb aquestes figures de granotes, també se n’ha 
trobat alguna de cocodril –de mida menor que la natu-
ral– igualment recobert amb pasta de vidre (De Bonis 
2006a, 207, iii.122; De Bonis 2006c, 208, iii.125). 
El més interessant, en aquest cas, és que l’animal s’està 
sobre una base quadrangular motllurada que, com el 
rèptil, era vidrada, però en aquest cas d’un color blau 
intens, sens dubte representant aigua. Aquest exemple 
creiem que és clau respecte de les figures de Tossa, car 
el cranc també té aquesta base característica, amb ones, 
i la granota sembla que podria haver-la tingut, tot i 
que hem perdut bona part de la seva base.

L’associació de les figures de granota i les de co-
codril a Pompeia ens remeten indubtablement a una 
ambientació nilòtica, però aquesta no és l’única relació 
dels batracis amb els animals explícitament egipcis.

A Avenches, ciutat de fundació romana de Suïssa, 
antigament anomenada Aventicum, capital de la pro-
víncia d’Helvètia, s’ha recuperat un conjunt de bro-
lladors d’aigua, d’unes dimensions similars a les de 
Pompeia, formats per un ibis i una granota (Bossert 
1983, 30-31). Mentre que per a la granota es podria 
argumentar d’una manera raonable que la seva apari-
ció pot fer referència a molts ecosistemes d’arreu del 
món romà, l’aparició de l’ibis invalida qualsevol inter-
pretació que no faci referència a Egipte i el Nil.

A diferència dels exemples pompeians, la semblan-
ça de la granota d’Avenches amb la de Tossa és notable. 
Tant la posició com la manera d’executar els detalls 

anatòmics són les mateixes, com també la forma en 
què s’ha perforat la figura per ser utilitzada com a bro-
llador d’aigua. Tal com a la vil·la dels Ametllers, el ba-
traci o bé ha perdut el vidrat o bé no en tenia, com en 
els exemples procedents de Pompeia.

Així, en dos llocs ben distants, i diferents cultural-
ment, com són Pompeia i Aventicum, tenim jocs de 
brolladors de jardí similars, amb una temàtica nilòti-
ca comuna, la qual cosa reforça l’opinió que el tema 
egipci era popular entre les classes benestants romanes 
d’arreu.

Més complex és el cas del brollador en forma 
de cranc: fins on hem pogut dur la nostra recerca,  
el de Tossa de Mar representa un exemple únic. No 
hem sabut trobar cap altre brollador d’aigua en forma 
de cranc en el món romà.

La figura del cranc –a diferència del que vèiem per a 
la granota– té diversos àmbits on pot aparèixer simbo-
litzant idees ben diferents. Podríem posar com a exem-
ple els casos on la figura d’aquest crustaci serveix per 
representar el signe del zodíac del mateix nom, o quan 
apareix en contextos marins, sobretot en mosaics.

L’únic exemple semblant en escultura exempta que 
hem pogut localitzar és el d’un cranc conservat al Mu-
seu Vaticà. La figura, d’una qualitat excepcional, està 
dissortadament descontextualitzada, reconstruïda so-
bre una base en marbre blanc que imita ones d’aigua 
(Amelung 1908, 340). Sigui com sigui, les mides són 
molt diferents: el cranc italià és molt més gran que el 
de Tossa i, a més, creiem que representa un cranc marí, 
mentre que, com veurem, el de la vil·la dels Ametllers 
seria –segurament– un exemplar de riu.

Una peça més semblant és la d’un cranc que apareix 
en un relleu conservat al Palazzo Altemps de Roma, 
procedent segurament de l’Iseum de la ciutat, en el 
qual veiem un ritual de tipus isíac. A la part baixa de la 
peça hi ha una sanefa formada per petits ibis, entre els 
quals hi trobem un cranc amb les pinces elevades.

És en aquest relleu, junt amb alguns mosaics, com 
el famós nilòtic de Palestrina (Boissel 2007, 36, amb 
tota la bibliografia anterior sobre la peça) o, fins i tot, 
en una de les copes del conegut tresor de Boscorea-
le (Baratte 1986, 56-57), on veiem que, a part de les 
relacions zodiacals i els simbolismes astrals que repre-
sentarà la figura del cranc (per a la simbologia de tipus 
astrològic d’aquest animal, i com serà aprofitada per 
l’imaginari imperial, Deonna 1954, 47-86), la seva re-
lació amb el bestiari del Nil és indubtable, i el fet que 
és una de les bestioles que apareixerà regularment en 
les representacions de la fauna fluvial egípcia ho de-
mostra.

En el cas tossenc, l’elecció de la referència que 
aportaria el cranc és fàcil, ja que el fet de trobar la seva 
figura juntament amb la granota permet emetre el nos-
tre judici sense gaire por d’equivocar-nos. El batraci 
i el crustaci de la vil·la de Tossa formarien part, sens 



241

LeS eScULtUReS

dubte, d’un muntatge en el jardí que pretendria evocar 
el riu Nil i la seva fauna, però el que es fa difícil és dis-
cernir si se’ns pretén reproduir un espai real o si, ben al 
contrari, ens trobem davant d’una evocació simbòlica 
(dubte que expressa de manera indirecta Grimal 1969, 
296-298).

La fascinació de la societat romana envers Egipte 
no només és ben coneguda, sinó que també ha es-
tat objecte d’estudi al llarg dels anys, la qual cosa ha 
produït una nodrida bibliografia sobre aquesta qües-
tió. Aquests estudis s’han centrat bàsicament en dos 
aspectes: per una banda, la identificació i classificació 
dels motius utilitzats pels romans sorgits de l’imagina-
ri egipci (Versluys 2002), mentre que, per l’altra, s’ha 
intentat aprofundir en el significat d’aquests préstecs 
iconogràfics, provant de dilucidar si es tracta mera-
ment d’una decoració temàtica, o si hi havia un mis-
satge –més enllà de l’estètica– en l’elecció i utilització 
d’aquests motius egipcis a Roma.

Una de les teories amb més adeptes al voltant de 
l’imaginari nilòtic creat a Roma és la que defensa 
que aquestes imatges, sobretot pel que fa als mosaics  
–que són els exemples més complets–, procedirien de 
l’art alexandrí (Bernand 1996, 320-330), per tal com 
queda patent el seu gust per representar d’una manera 
realista la flora i la fauna de l’entorn del Nil, que és 
una de les més marcades característiques de les escoles 
artístiques sorgides sota el mecenatge dels Ptolemeus 
(Charbonneaux, Martin i Villard 1970, 161-162), i 
que tanta popularitat van tenir a Roma després de la 
conquesta d’aquell país.

Enfront d’aquest grup, hi trobaríem els qui argu-
menten, primer, que no tenim prou mostres d’art ale-
xandrí per justificar la teoria anterior, i segon, que els 
motius egipcis i egipcitzants que trobem a Roma són 
fruit exclusivament de la societat i els artistes romans, 
que, fascinats per l’exotisme i l’alteritat d’Egipte, co-
mençaren a crear imatges basades en el tema egipci, en 
resposta a aquella moda egiptomaníaca que tant d’èxit 
tingué a Roma a finals del primer segle abans de la 
nostra era (Boissel 2007, 128-129).

En paral·lel a aquests dos grans corrents, hi ha dife-
rents concepcions d’aquestes creacions d’evocació egíp-
cia. Alguns creuran que tan sols representen la idea de 
l’exotisme, que són un motiu purament decoratiu, sense 
cap mena de rerefons ideològic (De Vos 1980, 77-78).

Per d’altres, aquest tipus de paisatge, inequívoca-
ment egipci, ha de ser creat per una necessitat religiosa, 
que necessàriament té a veure amb la popularitat i la 
bona acollida dels cultes egipcis a Roma. Són nom-
broses les interpretacions d’aquesta mena, centrades, 
òbviament, en el culte a Isis (Schefold 1972, 98-99), 
però també es relacionà amb temes molt més esotèrics 
com el culte al riu Nil (Foucher 1965, 137-143) o la 
visió –dels isíacs– de la terra egípcia com a hàbitat dels 
déus i els morts (Leclant 1984, 440-441).

En els últims anys, diversos estudis com els de 
Meyboom (1995, 88-89) i Versluys (2002, 295) han 
defensat que les escenes referents al Nil –sigui quina 
sigui la seva forma artística– tindrien un significat o un 
altre depenent de la seva ubicació i, també, de la ma-
nera en què fossin mirats. D’aquesta manera, aquests 
estudis han establert una treva entre els diferents punts 
de vista, englobant-los tots. Així, un paisatge nilòtic 
que per a un sacerdot del culte d’Isis tenia un clar valor 
religiós, per a un ciutadà que no compartia el seu culte 
egipci seria una imatge de les terres egípcies, sense cap 
més rerefons que el merament decoratiu.

Versluys sintetitza la seva línia teòrica establint 
quatre nivells d’interpretació d’una imatge del Nil, 
que són complementaris i no necessàriament exclo-
ents, però alhora clarifiquen les interpretacions que 
podien donar els romans a una composició egípcia: 
«Nilotic scenes seem to be interpretable at four levels, 
or perhaps better in four ways. Firstly, a very factual, 
practical level that starts from the archaeological mate-
rial itself : a nymphaeum in a Roman garden is deco-
rated with a Nilotic landscape because the real water 
could thus flow over the depicted water. Secondly, a 
level associated with the personal context : a nym- 
phaeum in a Roman garden is decorated with a Ni-
lotic scene because a follower of the Egyptian cults or 
a grain merchant who regularly stayed in Alexandria 
lived here. Thirdly a more abstract level, determined 
by various social contexts that surround the material :  
a nymphaeum in a Roman garden is decorated with 
a Nilotic scene because it is a truphe motif which was 
appropriate for such an area. And fourthly, a syntag-
matic level, that is related to the larger narrative as it 
took place in time : a nymphaeum in a Roman garden 
is decorated with a Nilotic scene because the Romans 
thus expressed their attitude and thoughts in respect of 
Egypt in particular and the exotic Other in general. All 
four interpretations are equally true and moreover are 
closely interrelated» (Versluys 2002, 296).

Així, per aquests autors, en general les temàtiques 
referents al Nil serien populars en la societat romana 
perquè acabaren per simbolitzar no només l’exotis-
me de les terres faraòniques, sinó també la riquesa i 
l’abundància, però no sols les de les terres nilòtiques, 
sinó que per extensió representaren la fortuna del pro-
pietari de la vil·la on es disposava aquella recreació de 
les terres fluvials egípcies (Grimal 1969, 297).

La riquesa i l’abundància no només estaven repre-
sentades per la flora i la fauna que conformaven els 
jardins nilòtics romans, sinó que l’element central era 
aquell que permetia que es desenvolupessin aquestes 
dues, és a dir, l’aigua. En el cas de Tossa, igual que en 
molts jardins romans, l’aigua és l’autèntica protagonis-
ta (per a la importància de l’aigua i els seus diversos 
usos en els jardins romans, Segura Munguía 2005, 
105-109; també Grimal 1969, 293-299), la que do-



242

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

minava l’eix central de la composició del jardí (a una 
escala monumental, és el mateix concepte que troba-
rem en el canopus de Villa Adriana) (fig. 209).

D’aquesta manera, al voltant d’una gran piscina 
amb una petita font o un salt d’aigua simulat que l’ali-
mentava és on troba el seu lloc el conjunt escultòric i 
la vegetació que complementarien –i definirien al vi-
sitant– la simbologia d’aquest component aquàtic. Per 
tant, podem concloure que en jardins com el de Tossa 
de Mar seria l’aigua i la morfologia de les estructures 
dedicades a ella les que marcarien no només la forma 
del jardí, sinó també la resta de decoració, vegetal o 
escultòrica, que s’hi hauria d’adaptar.

Així, el fet de tenir en la vil·la dels Ametllers el cranc 
i la granota, que –com hem vist– són fauna associada 
pels romans amb el riu Nil, ens ha de fer pensar que tota 
la composició del jardí estava dirigida a evocar Egipte 
i la seva riquesa. Fet que segurament només era la part 
superficial de la motivació del propietari per a aquesta 
elecció –tal com hem vist en l’argument de Versluys– de 
la decoració del seu jardí. Molt probablement, darrere 
aquest muntatge nilòtic s’amagava l’intent d’expressar 
la prosperitat de la finca i el seu dominus i, segurament 
i paral·lelament, l’evocació d’un paradís terrenal, que 
mitjançant el trasllat de la idea del Nil a la vil·la de 
Tossa transportaria aquesta idea de locus amoenus a la 
mateixa casa i als qui podien observar i gaudir del jar-
dí (per a l’associació ideològica entre els jardins de les 
cases romanes i els Camps Elisis, com a lloc de repòs i 
abundància eterna, Sauron 1994, 488-489).

Sota aquesta òptica de lectura del jardí nord de la 
vil·la dels Ametllers, hi ha tres peces que fins ara havien 
passat desapercebudes o que no havíem sabut relacio-
nar com a parts d’una mateixa escultura. Els dos braços 
femenins (núm. 6 i 7 del catàleg) i el peu calçat amb 
sandàlia (núm. 4 del catàleg), a la vista de la lectura 
egípcia del complex, poden ser susceptibles de dibui-
xar-nos una imatge ben coneguda en l’art romà: Isis.

Tal com vèiem que els temes nilòtics i egipcis 
tingueren una gran acollida en el món romà, paral-
lelament el culte a Isis també s’obrí camí en la societat 
romana sense gaires problemes, arribant a ser molt po-
pular durant l’època flàvia. Aquesta és una de les mi-
llors explicacions per entendre la proliferació d’imatges 
d’Isis en territoris romans. Les imatges, malgrat tenir 
múltiples variants –sobretot pel que fa als elements 
iconogràfics que acompanyen la deessa–, mantenen 
una composició de base que podríem dir que quasi és 
invariable (per a la iconografia d’Isis, Tran Tam Tinh 
1990, 761-796).

Isis se sol presentar d’una manera hieràtica –segura-
ment heretada de les composicions egípcies originals, 
i que el sedàs de l’hel·lenisme mai va arribar a esborrar 
del tot– que tendeix a esculpir-la amb un clar domini 
de la frontalitat de la figura, conferint així a les repre-
sentacions de la deessa egípcia la majestat necessària.

Aquesta característica maiestas de les figures de la 
divinitat egípcia fa que en alguns casos es pugui con-
fondre –sobretot si només fem cas dels braços– amb 
algunes de les deesses del panteó grecoromà, sobretot 
amb aquelles que també tenen un cert component ma-
jestàtic, és a dir, les divinitats femenines principals.

En el cas de Tossa, els dos braços que tenim (fig. 
197 i 198) difícilment s’adeqüen a les postures habitu-
als de les divinitats femenines més populars, com po-
drien ser Juno, Minerva, Diana o Venus (tampoc a les 
seves homòlogues gregues). En totes, la posició de les 
extremitats s’allunya força del que sol ser habitual en 
les escultures conservades.

Així, a tall d’exemple, mentre que el braç dret po-
dria arribar a adequar-se a les representacions de Juno, 
en les quals aguanta una pàtera, l’esquerre –que hau-
ria d’agafar un ceptre llarg– no hi ha manera que s’hi 
adapti. Tampoc en les representacions de Diana o Ve-
nus podem trobar una sola tipologia en què les dues 
extremitats estiguin col·locades en una postura similar, 
sobretot perquè solen ser figures amb força moviment 
i no tenen la rigidesa majestàtica que es desprèn de la 
posició dels braços conservats a Tossa.

Contràriament, Isis no tan sols s’hi adequa per la 
postura dels braços, dels quals tenim exemples molt si-
milars, o idèntics, sinó que, pel que ja hem anat veient, 
seria una elecció lògica en un entorn de tipus nilòtic; se-
ria un complement escultòric encertat en un jardí de les  
característiques del de Tossa.

Creiem, doncs, que ens trobaríem davant les res-
tes d’una escultura d’Isis, en què la deessa apareixeria 
amb el braç esquerre doblegat i lleugerament abaixat, 
segurament brandant un sistre (fig. 198). Per a la pos-
tura de l’arrencada dels dits perduts i per als fragments 
conservats dels altres, concorda força bé amb la ma-
nera més habitual d’agafar aquest instrument en les 
escultures isíaques, on algun dels dits està lleugera-
ment distès, conferint una certa delicadesa al gest (per 

Figura 209. Canopus de Villa Hadriana, un dels millors exem ples 
dels ambients nilòtics representats a les grans vil·les d’esbarjo.
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a imatges similars de la deessa, Tran Tam Tinh 1990, 
766-768).

D’altra banda, el braç dret –del qual conservem 
l’avantbraç i la mà quasi completa (fig. 197)– sembla 
força clar que, per la manera com està esculpit, hau-
ria d’estar paral·lel al cos, postura que és característica 
d’Isis. La mà està totalment tancada al voltant d’algun 
tipus d’element, avui desaparegut però que podem sa-
ber que tenia algun tipus de perfil cilíndric, és a dir, que 
podria ser, en aquest cas, la típica sítula globular amb 
nansa semicircular que pràcticament totes les represen-
tacions de la deessa egípcia porten en aquesta mà.

El peu és el que presenta més problemes d’adscripció 
(fig. 195), ja que totes les divinitats femenines amb ro-
bes llargues i majestàtiques tenen unes característiques 
similars en aquest aspecte i, per tant, és més l’adequació 
que acabem de veure dels braços a l’esquema habitual 
d’Isis la que fa que llancem la hipòtesi que aquest peu 
formaria part, segurament, del mateix conjunt.

Entre totes aquestes peces també s’hi van trobar les 
dues escultures més excepcionals de la vil·la dels Amet-
llers: l’Hermes (núm. 1 del catàleg) (fig. 192 i 193) i 
el trapezòfor amb pròtoma de pantera (núm. 10 del 
catàleg) (fig. 199). De la mateixa manera que amb les 
altres peces, no podem saber del cert si procedien del 
jardí nord de la vil·la, però el més natural seria pensar 
que sí, i que es van acumular totes en el dipòsit de 
marbres del mateix espai un cop aquest perdé la seva 
funció dins de la casa.

Creiem que per entendre aquestes dues peces cal 
reprendre el discurs inicial, en el qual no només par-
làvem de la temàtica nilòtica del jardí sinó també dels 
significats emocionals i al·legòrics que té una decoració 
d’aquest estil, més enllà del seu tema evident.

La simbologia que entranya el Nil i les terres egíp-
cies sempre ha estat força consensuada i, tal com ja 
havíem apuntat, serveix en bona mesura per evocar la 
prosperitat i riquesa, així com també el paradís terrenal 
o el del més enllà com a lloc d’abundància infinita i 
repòs lluny de preocupacions.

El fet que en moltes de les cases –sobretot de la 
zona campaniana– s’hagin conservat decoracions que 
fan referència a aquest paradeisos és el que ens porta a 
sospitar que la decoració tossenca també es veié influï- 
da per aquesta «moda», tot i que no podem precisar, 
avui en dia, si es tractava d’un efecte al·legòric buscat 
i volgut o ens trobem davant d’una decoració que re-
produïa un concepte que ja no tenia aquest rerefons 
ideològic.

Segurament és a aquest segon apartat simbòlic al 
qual hem d’atribuir la presència de les dues peces que 
ens disposem a tractar. D’una banda l’Hermes, una 
adaptació de baixa qualitat d’un original del segle iv 
aC que, probablement, estava destinat a un lloc secun-
dari, molt possiblement en algun dels intercolumnis 
del tripòrtic que vorejava el jardí, que és una de les 

localitzacions més conegudes per a escultures de mides 
molt similars a la de Tossa (mentre que peces de més 
qualitat són les que solen ocupar els espais privilegiats 
en el centre de la decoració del jardí).

El que queda clar és que l’aparició d’Hermes-Mer-
curi en un jardí té molt a veure amb l’evocació de la 
prosperitat i la riquesa del propietari, fets en els quals 
aquesta divinitat hi juga un paper molt important, ja 
sigui per produir-les o per conservar-les. El déu està 
relacionat amb la riquesa de la casa, però també amb 
la protecció dels animals –arran d’alguns capítols de la 
seva mitologia, com el del robatori dels ramats d’Apol- 
lo– i el comerç (els diferents vessants d’Hermes com 
a divinitat i els àmbits en els quals ofereix protecció 
i ajut els trobem en la síntesi de Siebert 1990, 285-
290). Alhora que el seu caràcter jovial i entremaliat, 
tal com queda representat per la manera d’esculpir-lo, 
en repòs, amb una postura gens hieràtica i una mus-
culatura suau i quasi andrògina, el converteix en una 
representació ideal per aparèixer en un àmbit com el 
jardí de la casa.

De ben segur que aquesta no era l’única escultura 
d’aquestes dimensions que decorava el pòrtic del jardí 
nord de la vil·la dels Ametllers, puix que, en els altres 
casos coneguts, quasi tots els intercolumnis anaven de-
corats, ja fos amb petites escultures sobre pedestal o bé 
amb oscilla o herma.

Finalment, en aquesta anàlisi arribem a la peça de 
més qualitat escultòrica que ens ha lliurat la vil·la, al-
hora que és l’única elaborada amb un marbre exòtic: 
el trapezòfor rematat amb un cap de pantera elaborat 
en marmor numidicum, o giallo antico (material proce-
dent de les pedreres de Chemtou), que estem conven-
çuts que es tracta d’una d’importada que va arribar a 
Tossa ja totalment elaborada, i que només caldria fer el 
muntatge definitiu en el lloc escollit de la vil·la.

L’indret més habitual en el qual trobem aquest tipus 
d’element és –altre cop– en els jardins, tal com ens han 
ensenyat els casos pompeians (tot i que, evidentment, 
hi ha altres ubicacions conegudes, com els atris o els 
apodyteria de les termes). Creiem que als Ametllers es-
taria en el lloc més natural, segurament dins de la zona 
enjardinada i no sota la porxada del peristil.

Tot i que, com totes les altres peces aquí analitza-
des, es podria tractar d’una decoració triada a l’atzar, 
aquests elements tenen una iconografia força concreta, 
que des dels inicis de la seva utilització en els peristils 
romans tenen un clar sentit ideològic i al·legòric.

Els trapezòfors com el de Tossa, amb la seva combi-
nació de dos dels regnes de la natura –animal i vegetal– 
fosos en una sola figura, evoquen una natura caòtica, 
allunyada de la que els homes veien diàriament (fig. 
210). Aquest concepte permetia veure aquests ele-
ments, d’una banda, com una evocació del passat més 
remot, on una tellus nova (una terra acabada de crear-
se) encara no havia definit del tot la seva pròpia imatge, 
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on tot era exuberància i riquesa, l’edat d’or «original» 
(Sauron 1994, 491-493).

Alhora, aquesta al·legoria va ser utilitzada a finals 
de la república romana pels partidaris dels nous homes 
amb aspiracions autocràtiques, com Cèsar o Pompeu, 
ja que –seguint les vies establertes anteriorment per les 
monarquies hel·lenístiques i la seva ideologia– prete-
nien fer veure en les seves faccions polítiques una re-
volució que portaria a una nova aurea aetas, i per això 
aquests elements, en els quals es barrejaven diferents 
vegetals i animals, van tenir fortuna en les decoracions 
de finals de la república i inicis de l’imperi, on la temà-

tica referent a la renovació de l’edat d’or del món seria 
una constant en la ideologia i l’imaginari oficial (i mol-
tes vegades privat) de Roma (Sauron 1994, 494-495).

Així, la incorporació d’un motiu decoratiu com el 
que aquest trapezòfor presenta, a un nivell particular 
–amb el salt temporal que hi ha entre la popularització 
d’aquesta ideologia renovadora a Roma i el moment 
de creació del projecte del jardí nord de Tossa–, pot 
ajustar-se a la voluntat de crear un espai idíl·lic en el 
peristil de la casa. Però, en aquest cas, la taula amb els 
trapezòfors subratllaria la vocació del jardí de repre-
sentar una natura rica, abundant i primigènia, que re-
flectiria les aspiracions o allò ja aconseguit pel dominus 
de la casa.

Evidentment, aquesta és la nostra percepció del 
que hauria pogut ser la zona del jardí nord, a la llum 
de les restes arqueològiques i decoratives que hem po-
gut recuperar, desgraciadament una part molt minsa 
del total, segurament. Si bé creiem haver demostrat 
una certa connexió entre les peces i com, totes juntes, 
esbossen un significat i una morfologia ben coneguda 
per altres cases romanes properes en el temps, però no 
en l’espai, a la de Tossa.

Per tant, hem traçat tan sols una de les moltes lí-
nies que, de ben segur, es poden dibuixar a partir 
de les restes conservades, la que ens ha semblat més 
versemblant, a causa del protagonisme tan accentuat  
de l’aigua en tot el muntatge del jardí, i on la resta de 
decoracions eren purament accessòries i tan sols ajuda-
ven a perfilar la idea central.

Figura 210. Taula decorativa similar a aquella de la qual forma-
va part el trapezòfor dels Ametllers (Museus Vaticans).
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281. Aquestes premisses, que van més enllà de consideracions tecnicoarquitectòniques, s’endinsen dins una ideologia molt determinada 
que se centra en un apropament de l’home al camp, al qual es retorna dins un enfocament idíl·lic, en oposició a tot allò de negatiu que arriba 
a representar la ciutat i que es pot resumir en la contraposició camp-ciutat com a espais dedicats a l’otium o al negotium, respectivament.

15. ReStItUcIó De L’eDIfIcI

El següent apartat és, en gran mesura, un exerci-
ci teòric destinat a intentar refer l’aspecte que oferia 
l’edifici residencial dels Ametllers als visitants i com 
era la seva distribució interna. I diem que és un exerci-
ci teòric perquè les restes arqueològiques que avui dia 
es conserven no són suficients per reconstruir de forma 
completament fidel el seu aspecte original. Aquest fet 
és especialment greu pel costat de llevant, on l’ensor-
rament de part de la terrassa on s’assentava l’edifici va 
implicar la desaparició de bona part de les estructures 
d’aquell sector, precisament el que en constituïa la fa-
çana principal i configurava el seu aspecte extern. Cu-
riosament, les excavacions van permetre documentar 
de forma intensiva els espais que ocupaven el centre 
del conjunt, però no el seu perímetre. Manquen dades 
de la façana oriental, per l’ensorrament suara esmen-
tat, i de la de tramuntana, ja que es localitza fora de la 
finca pública, on no es va poder treballar. El resultat 
d’aquestes limitacions és que si bé coneixem de forma 
acceptable la seva estructuració interna, poc sabem de 
l’exterior, de la imatge que la vil·la oferia al visitant 
que s’hi apropava i de les solucions arquitectòniques 
adoptades per a la integració d’edifici i entorn, d’inte-
rior i exterior.

Aquesta és, precisament, una de les grans diferènci-
es que, des del punt de vista arquitectònic, presentava 
una vil·la respecte a la domus urbana. La domus era un 
edifici concebut essencialment com un espai tancat, 
poc visible exteriorment, que es confonia amb els al-
tres de la ciutat. Les façanes de les grans domus urba-
nes eren poc espectaculars, magnificant, com a molt, 
l’accés i algunes obertures. Però on l’edifici mostrava 
l’autèntic caràcter del propietari, les seves inclinacions, 
el seu estatus i la seva riquesa era a dins, a través de la 
distribució dels espais, la seva jerarquització i la riquesa 
ornamental. En resultava un món tancat, aïllat fins i 
tot de l’exterior, i sense cap relació amb el carrer on es 
localitzava. 

La vil·la era tota una altra cosa, derivada especial-
ment de la seva situació, al camp, en un entorn lliure de 
construccions creades per la xarxa urbana. La seva con-
cepció arquitectònica es basava en dos fonaments que 
no són presents a ciutat: una gran disponibilitat d’espai 
i una integració de l’arquitectura en el paisatge.281

Per tant, dins aquesta concepció resulta molt im-
portant poder copsar com es resolia arquitectòni-
cament aquesta integració de l’edifici i l’entorn, i és 
precisament a través de les façanes, tot sovint dotades 

de porticats i grans obertures, que se cercava la unió 
entre interior i exterior i, per tant, la immersió de 
l’edifici en el paisatge. Per aquestes raons, l’exercici 
que proposem no resulta espuri, ja que la definició de 
l’estructura general de la vil·la pot ajudar a entendre la 
mentalitat dels propietaris i la seva concepció del que 
era la vida al camp, i com aquesta es va anar transfor-
mant al llarg del temps.

L’elecció del lloc per construir-hi l’edifici ja resulta-
va per si sola un punt de partida que condicionava de 
forma molt important la seva concepció, la seva estruc-
tura i, fins i tot, les seves dimensions. L’indret escollit 
era el vessant d’un turó d’escassa alçada, situat de cara 
al mar però a una certa distància de la línia de costa. 
Aquesta situació va facilitar, des d’època augustal i al 
llarg de tot l’alt imperi, la divisió de les construccions 
de la vil·la en dos espais clarament definits i diferenci-
ats, amb la pars rustica situada a la part baixa del pujol 
i la pars urbana a mig aire, immediatament damunt 
de les instal·lacions de caire industrial, i amb un gran 
control visual de la línia costanera. Aquesta localitza-
ció privilegiada proporcionava no solament una visió 
privilegiada de l’entorn als estadants, sinó que feia la 
vil·la molt visible, especialment per a aquells que s’hi 
apropaven des del mar, que en època antiga era, val a 
dir-ho, pràcticament l’única forma d’accedir a la vall 
de Tossa amb una certa facilitat.

La tria, però, també va condicionar la forma i les 
dimensions de l’edifici, sempre limitades per l’espai 
disponible a la terrassa –tot i que es va intentar en-
grandir-la creant una ampliació cap a llevant recolzada 
contra potents murs de contenció– i pel fet que només 
es podia obrir cap aquell costat, tancat a la banda con-
trària pel límit que definia l’existència del puig. Això 
feia que, a més de per la façana de tramuntana, on, 
com veurem, es devia situar l’accés principal, l’edifici 
fos concebut per ser apreciat des del mar, des de lle-
vant, i era en aquests espais on es realitzava l’autèntica 
integració interior-exterior, edifici-paisatge.

Començant l’anàlisi precisament per la façana ori-
ental, ens trobem amb tot un seguit d’elements, poc 
coneguts arqueològicament, però que resultaven indis-
pensables per a l’articulació de l’edifici. S’alçava al da-
munt d’un podi del qual es conserven dos paraments 
paral·lels que actuaven com a murs de contenció i lí-
mits de l’edifici. I aquí es planteja la primera qüestió: 
com es resolia la façana de llevant i l’accés que, des 
d’aquesta banda, havia de comunicar la pars urbana 
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amb la fructuaria? El mur exterior s’alçava fins a la cota 
de circulació de l’edifici o, contràriament, hi havia una 
gradació amb una o més terrasses intermèdies?

Per començar, hauríem de distingir tres espais dife-
renciats en aquesta façana, separant la zona central dels 
dos extrems. Al meridional, davant del pati sud, on no 
existia una autèntica façana construïda, el mur de con- 
tenció s’elevava fins a l’altura del nivell superior de 
l’habitatge. Aquest fet està clarament determinat per 
les mateixes restes arqueològiques del sector. Així, si es 
perllonguen i completen les restes de l’exedra localitza-
da a l’extrem de migdia de l’edifici (àmbit 45) s’apre-
cia clarament com s’assentava directament al damunt 
del mur de contenció exterior de la terrassa, el mateix 
contra el qual recolzen les estructures de les premses 
de la part baixa del turó. Aquesta exedra no feia altra 
cosa que presidir un gran espai obert, un jardí, i, pro-
bablement, tota la façana oriental estava ocupada per 
un porticat, de la mateixa amplada que l’exedra i que 
actuava d’element de transició entre l’interior del jardí 
i el paisatge extern. Aquest sector, però, sembla que 
quedava clarament separat de la zona central de l’ha-
bitatge per un mur que, d’oest a est, tancava la zona i 
que disposava d’una obertura de la qual es conserven 
part dels blocs de sorrenca que en constituïen el llin-
dar. Aquesta obertura no era una simple comunicació 
sinó una autèntica porta que es podia cloure, com ho 
demostra el forat de polleguera conservat en un dels 
carreus que el conformaven.

El que no queda clar en aquest sector és saber si el 
pati de migdia disposaria d’una segona exedra al cos-
tat nord, constituint un espai simètric amb un porticat 
tancat pels seus dos extrems per dues exedres. Aquesta 
segona exedra, si hagués existit, hauria de ser idèntica a 
la de migdia, i es perllongaria cap a cerç, tapant visual-
ment bona part de la sala de migdia de la zona central 
(àmbit 14). Inicialment, això no seria cap problema, 
ja que aquesta sala va ser concebuda en època augustal 
com un espai de servei, relacionat amb el primer tri-
clini hivernal, situat a la cambra veïna, al nord (àmbit 
19), i per tant fora de l’espai condemnat visualment per 
l’exedra. És precisament aquesta disposició, en la qual 
una de les cambres de la zona central de la façana es va 
sacrificar per bastir-hi un espai de servei, la que aporta-
ria un argument favorable a l’existència de l’exedra, que 
seria, en aquest sector, l’element destacat, quedant en 
segon pla la cambra suara descrita.282 Aquesta situació 
canvià en època severiana, quan el triclini hivernal es va 
desplaçar cap a la sala de migdia. Atès que res en queda 
en aquest sector, no podem assegurar que l’exedra no 
existís i, fins i tot, que no fos eliminada en aquells anys 
com a part de la reforma general de l’edifici.

A part de l’argument del manteniment d’una es-
tructuració simètrica, mai negligible en arquitectura 
romana, hi ha altres detalls que confirmarien l’existèn-
cia d’aquesta segona exedra a la banda nord del pati 
(fig. 211). Si es pren la distància existent entre l’ex-
trem sud de l’exedra conservada i el punt fins on es 

282. Aquesta possibilitat es veuria refermada també per la situació de la porta entre el sector nord i el pati de migdia, que ni es troba 
centrada, sinó molt desplaçada a ponent, deixant espai per a la possible exedra. Però, com veurem, aquest no és un argument definitiu, ja que 
la localització de la porta pot estar determinada per una gradació en les alçades dels nivells de circulació de l’espai central de l’edifici.

Figura 211. Hipòtesi de res-
titució de la planta amb la 
col·locació de dues exedres tan-
cant el pati sud.
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desenvoluparia l’exedra nord, en cas d’existir, aquesta 
és gairebé la mateixa que hi hauria entre el límit teòric 
de l’edifici per tramuntana i la gran cambra que pre-
sidiria el pati nord, espais que analitzarem posterior-
ment. Si fos així, l’aspecte exterior que oferiria l’edifici 
cap a llevant seria el de dos grans cossos avançats i una 
façana central, més enretirada. El problema d’aquesta 
estructura, que no és gens inhabitual en les vil·les, es-
pecialment en aquelles de galeria o obertes de cara a la 
costa, el determina el fet que aquest espai central resul-
taria molt petit, una façana visualment engolida pels 
dos grans cossos avançats. Si fos així, i com veurem 
tot seguit, el sector del mig quedaria reduït pràctica-
ment a una gradació d’espais destinats a comunicar, a 
través de rampes o escales, l’estatge amb la part baixa 
del turó.

L’altra solució, òbviament, seria que la banda nord 
del sector de migdia quedés tancada amb un mur cor-
regut i no per una exedra (fig. 212). Exteriorment, atès 
que la zona central devia disposar d’un porticat que 
presidís la façana, l’aspecte visual seria el d’un llarg 
pòrtic de nord a sud, quedant dissimulada la distribu-
ció interna dels espais.

Si ens desplacem al sector central de l’edifici la pro-
blemàtica és diferent i ofereix, un cop més, diverses 
solucions.

La primera, emprada al sector de migdia, en la qual 
el mur perimetral s’alçava fins al mateix nivell de cir-
culació de l’edifici residencial, presenta en aquest punt 
diversos problemes, el principal dels quals és l’existèn-
cia d’una distància de gairebé 12 metres entre la façana 

de l’edifici i el límit de la terrassa. Estructuralment, 
aquesta distància resulta difícil de resoldre, tot i que es 
podrien plantejar solucions com l’existència d’una do-
ble porxada i un espai enjardinat al mig. El problema 
principal radica, però, en el fet que la façana princi-
pal de l’edifici, com que quedaria tan enretirada, seria 
pràcticament invisible per a qualsevol que s’apropés a 
l’edifici, emmascarada pel mateix massís del mur de 
contenció i, per tant, negant-li la possibilitat d’impac-
tar visualment els nouvinguts. Aquesta certa ocultació 
també devia suposar una pèrdua de perspectiva visual 
per als espectadors situats a l’interior de l’edifici, que 
veurien reduït l’espectre paisatgístic visible.

Per aquestes raons, semblaria més factible l’existèn-
cia d’una gradació de terrasses, col·locant una petita 
plataforma intermèdia, que connectaria la part baixa 
amb l’edifici residencial, potenciant, a més, no sola-
ment la perspectiva visual sinó també la seva integra-
ció en el paisatge a través de l’enjardinament d’aquesta 
terrassa intermèdia.

Aquesta hipòtesi implica que, en realitat, els murs 
de contenció existents a la banda oriental de la terras-
sa no eren dos sinó tres. Els dos que es conserven es 
troben separats per gairebé 4 metres.283 Curiosament, 
l’amplada màxima conservada a la terrassa superior i 
marcada per l’extensió màxima del paviment d’opus 
signinum del sector també és de gairebé 4 metres. És 
probable que aquest tercer parament, del qual, val a 
dir, no en queda res, s’ensorrés o fos saquejat després 
de l’abandonament i que això provoqués la caiguda 
parcial de la terrassa superior. Aquesta possible estruc-

283. Ja hem esmentat en altres apartats d’aquest estudi que podria ser que el mur més occidental existís ja en època republicana i consti-
tuís el límit original de la basis villa. Això no vol dir que el mur no pogués seguir en ús en època imperial.

Figura 212. Hipòtesi de recons-
trucció de la planta en la qual 
el pati sud s’aïlla de la resta de 
l’edifici per un mur corregut.
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284. La primera terrassa intermèdia havia de situar-se, com a mínim, per damunt del nivell dels sostres de la zona de les premses.

turació cal relacionar-la, també, amb un altre element, 
la comunicació entre la pars rustica i la pars urbana, 
que devia funcionar, en època altimperial, com a accés 
secundari de l’edifici i que va esdevenir, en època baix- 
imperial, l’accés principal. Res en queda, d’aquesta 
comunicació, però considerem que en devien formar 
part les restes d’una estructura de forma quadrangular, 
oberta per llevant, situada immediatament a migdia 
de la zona de les premses i adossada al mur de con-
tenció exterior. Construïda com la resta d’elements 
de l’entorn amb pedra i morter, les seves dimensions 
i localització semblen indicar que podria tractar-se de 
part de la caixa de l’escala que donaria accés a la ter-
rassa superior. Només cal observar la planimetria del 
jaciment per veure que se situa alineada respecte a una 
altra esglaonada que es va construir amb posterioritat 
a l’extrem de llevant del conjunt i que comunicava la 
zona de les premses amb un nivell inferior on es van 
construir noves instal·lacions productives.

Aquest primer tram de l’accés a l’edifici devia ser 
esglaonat, ja que havia de superar una alçada consi-
derable, més de 2,5 m com a mínim,284 i si ho hagués 
fet amb una rampa, s’hauria hagut d’iniciar molts me-
tres enllà del mur de contenció per no resultar massa 
costeruda, mentre que l’esglaonada permetia salvar el 
primer desnivell emprant una superfície molt menor. 
Un cop assolit aquest primer nivell, hi havia dues solu-
cions possibles. Una era perllongar la llarga escala fins 
a la terrassa superior en línia recta, o iniciar una ziga-
zaga, primer cap a migdia i, després, girant en sentit 
contrari, cap al nord, per finalitzar a l’altura del nivell 
superior, davant per davant de les fauces que conduïen 

al peristil i que, posteriorment, esdevindrien el vestíbul 
de l’edifici (àmbit 27). De les dues solucions, la segona 
ens sembla la més probable, ja que permetia amorosir 
el pendent de l’ascens, resultat d’emprar una superfí-
cie més gran per assolir la mateixa alçada, fet que, de 
retruc, permetia salvar-lo amb una rampa, sempre un 
sistema més suau que no pas una escala. A més, la dis-
posició en ziga-zaga anava desplegant, al nouvingut, el 
paisatge de l’entorn de l’edifici, molt més que amb un 
ascens directe.

El resultat seria l’aplicació en una vil·la de l’estruc-
turació esglaonada dels grans santuaris del Laci d’època 
republicana i que ja va copiar Lúcul a la seva gran do-
mus de la ciutat de Roma. Aquest sistema constructiu 
donava resposta a una de les aspiracions dels romans 
enriquits, proporcionant un escenari escenogràfic que 
ajudava a impressionar els visitants i a realçar la impor-
tància del propietari.

Si continuem l’anàlisi en direcció nord, ens trobem 
amb la zona més desconeguda de l’edifici, ja que res 
sabem de les estructures que ocuparien la façana de lle-
vant del sector septentrional ni l’alçada exacta a la qual 
finalitzaria l’edifici. Tanmateix, disposem de dades in-
directes que ens poden apropar a una solució arquitec-
tònica factible, o almenys a una hipòtesi plausible.

No hi ha cap dubte que l’element més representatiu 
de l’edifici i la cambra, a partir del qual s’estructurava 
una part important, era el que havia de presidir el gran 
pati de tramuntana i del qual poca cosa en sabem més 
enllà de l’espai que ocupava (fig. 213). Així, davant 
per davant de la gran piscina que ocupa el centre del 
pati, s’obre un espai on el mur corregut que tancava 

Figura 213. Restitució de la vil·la dels Ametllers (dibuix: J. Sagrera).
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285. Als dos basaments trobats al centre de l’espai cal afegir-hi els dos extrems dels murs de les cambres veïnes, on aquests es perllonguen 
més enllà dels límits de les cambres.

286. Una disposició semblant es troba a la vil·la dels Misteris de Pompeia, edifici assentat al damunt d’un podi i en el qual la sala principal 
presideix la terrassa superior i la separa en diversos espais enjardinats (fig. 214).

per ponent el porticat de llevant i que delimitava tot 
un seguit d’estances s’interromp i és substituït per un 
sector aparentment obert. Aquest espai estaria ocupat 
per una triple obertura, de la qual només en queden els 
basaments dels quatre pilars o columnes que delimita-
rien l’obertura.285 Ara bé, l’espai que cobreix aquesta 
obertura és d’11 m d’amplada i gairebé 15,5 m de pro-
funditat. L’única altra dada objectiva de què disposem 
és el fet que, en l’únic indret on va ser possible exca-
var i que és l’angle nord-est de l’àmbit 30, es va poder 
comprovar que no existia cap mur que perllongués les 
estructures en direcció a llevant. 

Per tant, les solucions per interpretar aquest espai 
podrien ser diverses. La primera, i aparentment la més 
simple, seria perllongar el porticat de la zona central en 
direcció nord i imaginar que aquesta zona central fos 
un simple espai de transició entre dos porticats, en el 
qual es podria disposar el triclini d’estiu, amb un sec-
tor obert a cada costat. Aquesta disposició no tindria 
gaire sentit estructural i convertiria aquesta zona en un 
simple espai de transició, sense la rellevància que, sens 
dubte, se cercava a l’hora de concebre el jardí i l’edifici 
en general. 

La solució més lògica consisteix a imaginar una 
gran sala de recepció que ocupés tota o bona part de 
la superfície disponible, fet que la dotaria d’una gran 
profunditat. Atesa la inexistència de traces de murs 
correguts, fins i tot en aquells espais més propers a les 
zones no afectades per l’esllavissament de la terrassa, 
aquest espai no devia ser tant una cambra tancada 
com una gran galeria o pèrgola oberta a totes bandes 
amb arcades o columnes, permetent una perfecta con-
nexió entre interior i exterior, perllongant el paisatge 
exterior cap a l’interior de l’edifici a través del jardí 
o l’observació del paisatge. Aquesta sensació devia ser 
més accentuada fins i tot en el moment de construcció 
de l’edifici, ja que l’entorn de la vil·la era ocupat per 
grans plantacions de vinyes que també ornamentaven 
el jardí.286

També podem aportar alguna aproximació a les di-
mensions totals de l’edifici, que permeten reconstruir 
el seu aspecte. Per començar, i analitzant les dimen-
sions màximes, l’estructura de la part conservada ens 
permet reconstruir en bona part el que ens manca. 
Així, si analitzem el pati nord veurem que es troba or-
ganitzat a l’entorn d’un porticat que devia cloure tot 
el pati, excepte per ponent, on el límit el marcava un 
mur cec de contenció. Per tant, podem suposar, sense 
gaires dubtes, l’existència d’un tercer porticat a la ban-
da nord. L’amplada de les porxades seria exactament 
la mateixa que les dels dos que coneixem, és a dir, 3,5 

m, i la seva situació la podem determinar per la posi-
ció que ocupa la piscina que presidia el jardí i que es 
disposaria en posició central. Val a dir que el porticat 
que ens manca se situaria pràcticament a només un 
metre del límit de tramuntana de la finca pública on es 
va poder excavar. Per davant d’aquest porticat, podem 
pressuposar una darrera fila de cambres, de dimensions 
similars, almenys pel que fa a l’amplada, a les cone-
gudes al costat de migdia del pati, amb una obertura 
central que, a través d’unes curtes fauces, donarien pas 
directament als porticats del pati nord.

En definitiva, l’edifici (fig. 213), segons aquesta hi-
pòtesi, s’estendria entre 6 i 7 m cap al nord de la zona 
coneguda i excavada. Aquesta disposició permetria re-
produir, a tramuntana de la gran sala de recepció, el 
conjunt de quatre estances que se situen a migdia. Ja 
hem esmentat en altres moments com, de les dues cam-
bres excavades en aquesta zona, la primera (àmbit 34) 
és d’idèntiques dimensions a la situada a migdia (àmbit 
30), mentre que la següent (àmbit 35) és lleument més 
gran que la de migdia (àmbit 23) i no existiria el pas-
sadís-vestíbul. Això semblaria indicar que, en el sector 
nord, no existiria cap passadís que comuniqués l’accés 
septentrional de la casa amb els elements de la façana 
oriental i que ampliant lleument les dimensions de les 
successives estances es compensava l’espai ocupat pel de 
la zona central. De tota manera, alguna comunicació 
devia existir. Es realitzaria, segurament, a través d’una o 
diverses de les cambres que acabem d’esmentar.

Potser l’angle nord-oriental de l’edifici és el més di-
fícil de reconstruir, ja que també és el més desconegut. 
L’existència d’una gran sala triclinar devia, en certa 

Figura 214. Restitució de la vil·la dels Misteris, construïda, com 
la dels Ametllers, sobre un potent basament i amb una gran sala 
que divideix pràcticament en dos la terrassa superior. 
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287. Aquest mur seria aprofitat en època baiximperial com a fonamentació del magatzem inacabat.

mesura, aïllar estructuralment aquesta zona de l’espai 
central de la vil·la i no sabem si es reproduiria l’aspecte 
extern del sector de migdia, on el porticat s’alçaria da-
munt mateix del mur exterior, o, com a la part central, 
reproduiria un sistema d’esglaonament enretirant el 
porticat cap a ponent. En tot cas la problemàtica sobre 
l’excessiva profunditat de la façana es repetiria, i per 
tant ens inclinem a creure en un sistema en terrasses 
amb els diversos nivells intercomunicats mitjançant 
alguna petita escala, però destinat potser més a ser ob-
servat que no a passejar-hi, com de fet succeïa a molts 
jardins de l’època.

El que resulta impossible de reproduir és la façana 
nord, probablement on se situava l’accés principal de 
l’edifici, ja que res en sabem, atès que es localitzava en 
un sector no explorat arqueològicament.

Si entrem a analitzar l’estructura interna del con-
junt, constatarem que és molt més ben coneguda i 
no ens hi entretindrem excessivament. N’hem parlat 
àmpliament en els apartats destinats a l’anàlisi de les 
estructures i les diverses fases històriques de l’edifici.

Hi ha, però, dos sectors dels quals en sabem, en 
gran mesura, l’organització interna: l’extrem de tra-
muntana, situat fora de la zona excavada, i l’angle sud-
oest, on el gran mur ensorrat i que fou deixat in situ ha 
impedit obtenir-ne una visió clara.

Pel que fa al primer sector, tal com ja hem comen-
tat en paràgrafs anteriors, creiem que devia reproduir 
la distribució de les cambres situades a migdia del pati 
septentrional i, per tant, caldria reconstruir-hi un por-
ticat i una filada de cambres que obririen cap al pati 
i a l’exterior. Els sondeigs arqueològics realitzats a tra-
muntana de la finca de propietat pública, úniques tas-
ques arqueològiques que es van poder desenvolupar en 
aquell sector, mostren que l’edifici no es devia perllon-
gar més de 8 o 10 m cap al nord, ja que els realitzats 
més enllà no van proporcionar dades positives.

Molt més complex resulta interpretar el sector de 
migdia de l’edifici. L’existència a ponent del pati d’un 
alt mur de tancament, de més de 6 metres d’alçada, 
que no es pot justificar com a simple mur de contenció, 
implicaria l’existència d’un cos construït que disposa-
ria, com a mínim, d’un primer pis. Aquesta construc-
ció era de gran importància. Havia de formar part de 
les estances privades del propietari i la seva família. 
Aquesta conclusió s’extreu fàcilment de la distribució 
general de la vil·la, en la qual la pars urbana es divideix 
de forma clara en dos sectors, estructurats a l’entorn de  
sengles patis i separats físicament per un llarg mur 
que aïllava completament el sector de migdia, creant 
una zona reservada, d’accés restringit. Aquest caire de 
reserva i privacitat es veu remarcat per l’existència de 
portes que es podien tancar, barrant el pas a tot visitant 
no desitjat. El sector de migdia estava lliure d’edifica-

cions, excepte al costat occidental, on es disposarien 
un conjunt de cambres arrenglerades contra el mur 
de límit i obertes de cara al pati. Només en coneixem 
dues, una de les quals, situada a l’extrem de migdia, va 
ser ràpidament obliterada durant les primeres reformes 
patides per l’edifici. Tot i la manca d’elements, creiem 
que es poden reconstruir dues fases per a aquest edifi-
ci. En el moment de construcció de la vil·la augustal, 
conformava una estructura en L, amb tot un seguit de 
cambres alineades contra el mur de límit occidental, 
excepte a l’extrem de migdia, on una segona cambra es 
perllongaria en direcció est. No sabem si davant de les 
estances i arrenglerat respecte a la cambra de migdia hi 
havia un porticat que, en cas d’existir, va ser completa-
ment anorreat en reformes posteriors. Tampoc queda 
clar si l’edificació ja disposava d’un primer pis, tot i 
que el fet que el mur perimetral ensorrat no presenti 
mostres de diversos moments constructius i la mateixa 
localització de l’edificació així ho fan pensar.

En un segon moment, de forma paral·lela a la pri-
mera reforma important de la vil·la, es va eliminar 
la cambra de migdia i es va construir un llarg fona-
ment de nord a sud, paral·lel a la façana de l’edifici.287 
Aquesta estructura molt probablement conformava el 
basament d’un porticat que sostindria, al seu damunt, 
una terrassa, a la qual s’obririen les estances del pis su-
perior i des de la qual els membres de la família podri-
en gaudir del paisatge de l’entorn amb la privacitat que 
la situació enretirada de l’edifici els oferia. De fet, era 
probablement aquesta privacitat la que va portar els 
constructors a bastir l’edificació a la banda occidental 
de la terrassa, allunyada de la vista dels treballadors de 
la finca i dels visitants que s’apropaven a la vil·la des 
de la platja.

Tota aquesta concepció, tant interna com externa, 
va ser modificada en època baiximperial. Després d’un 
període d’abandonament i quan es va reconstruir l’edi-
fici, se’n va aprofitar el sector central com a zona d’ha-
bitatge i es van modificar fortament tant el sector nord 
com el sud. A tramuntana, es van eliminar totes les 
cambres situades a llevant del pati, inclosa la gran sala 
de recepció, regularitzant tot l’espai i cobrint-lo amb 
un paviment d’opus signinum. Sembla dubtós que la 
gran sala triclinar es mantingués en ús, atès que el pati 
s’havia convertit en una zona de treball i d’abocament 
de deixalles. Probablement també es va eliminar la fa-
çana nord, potser ja ensorrada com la resta del sector; 
en un dels sondeigs realitzats a l’exterior de la finca es 
van localitzar dues tombes de tegulae, en un espai que 
hauria d’haver estat ocupat per alguna de les estances 
del casal. Aquest fet indicaria que l’àrea s’havia con-
vertit, en època baiximperial, en zona d’enterrament 
i, per tant, abandonada. La façana monumental que 
podria haver presidit la vil·la en època altimperial va 
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288. No creiem, com feia Castillo, que les sales dels banys s’aprofitessin com a magatzems, ja que aquests es van construir a la zona de 
migdia de l’habitatge, i probablement eren utilitzades com a cubicula o sales privades; les d’ús públic i recepció eren les situades a llevant i 
dotades de mosaics.

289. Tot i ser una sala excavada per Castillo, no hi ha cap referència a l’existència d’un paviment superior ni indicis de paredat o modi-
ficacions de la porta d’accés a la sala.

ser probablement substituïda per un simple mur de 
tancament o, potser, ni tan sols això.

La zona central va esdevenir la part principal de la 
casa, i l’accés secundari que comunicava amb la part 
baixa del turó va esdevenir l’accés principal. El sector 
industrial de la part baixa havia desaparegut o s’ha-
via reduït dràsticament, tot conservant alguna zona de 
premsat en el sector més septentrional, però el sistema 
d’esglaonada o rampes per accedir a la part superior 
s’havia de mantenir en ús.

El petit vestíbul (àmbit 27) va esdevenir el princi-
pal àmbit de recepció i benvinguda, i el propietari ho 
va refermar simbòlicament en el paviment de mosaic, 
on va fer constar el seu nom, Vitalis.

L’edificació es devia trobar en un estat de con-
servació relativament bo en el qual, segurament, les 
cambres que més havien patit eren aquelles dotades 
d’hipocaust, tant els banys com el triclini hivernal, 
destruïts probablement per extreure’n els materials 
aprofitables. Aquestes sales es van dotar de nous pavi-
ments d’opus signinum, i van ser reconvertides en sales 
d’ús familiar.288 Un nou mosaic es va col·locar també 
a la sala contigua a la del vestíbul, que probablement 
es va convertir en la nova sala triclinar o de recepció de 
l’habitatge, mentre que es van aprofitar, amb algunes 
reparacions, els mosaics de les sales veïnes que es con-
servaven en prou bon estat.

No sabem si l’antic praefurnium es va aprofitar com 
a cuina, però que es condemnés l’arc de comunicació 
de l’antic hipocaust fa pensar que la sala es va mantenir 
en ús, com a zona de servei i sense modificar excessiva-
ment el nivell de circulació.289

Tota la zona de migdia es va convertir en sector 
d’ús agrícola i industrial, reduint, per tant, la zona no-

ble de la vil·la a aquest espai central, amb una concep-
ció completament diferent de la que havia mantingut 
en època altimperial. No solament el jardí o l’edifici de 
ponent van ser eliminats sinó també l’exedra que tan-
cava el conjunt per migdia, substituïda per un grup de 
tres estances. Tampoc el porticat que tancaria el jardí 
per llevant es devia mantenir.

Pel que fa a l’aspecte general de l’edifici, es devia 
mostrar, en definitiva, al visitant de forma diferent 
de tal com era en època altimperial. La seva situació 
elevada es devia, en aquells moments, més a l’aprofi-
tament d’espais i a una cerca de seguretat que no pas 
a un interès per l’espectacularitat i l’exhibicionisme. 
No sabem –van ser excavades en campanyes antigues– 
l’aspecte que oferirien les estructures de la part baixa 
del turó; si eren un seguit d’espais abandonats o es va 
cobrir i regularitzar tot el sector de cara a disposar de 
zones obertes de treball, o simplement per arranjar i 
organitzar l’entorn, tal com es va fer en l’àrea septen-
trional de la plataforma superior. En tot cas, l’edifici 
que s’oferia al visitant era molt diferent de la gran vil·la 
altimperial. Gran part de l’espai devia aparèixer com un 
sector buit, ja que, a la zona nord, no existia cap cons-
trucció i l’edifici residencial es devia veure empetitit i 
de poca entitat al costat dels grans edificis de treball i 
emmagatzematge de la zona de migdia, un dels quals, 
com a mínim, disposava d’un primer pis, cosa que no 
podem certificar per a la zona residencial, ja que no 
hi ha cap senyal d’existència d’una escala associada ni 
interior ni exterior. Aquesta manca de notorietat es va 
intentar resoldre amb la col·locació de nous mosaics a 
les dues sales principals amb un valor més simbòlic que 
no pas artístic.

Figura 215. Secció del turó amb les estructures de la vil·la al segle ii (dibuix: A. Costa).
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En pocs llocs del nostre territori és possible apro-
ximar-se a l’estudi del món rural d’època romana amb 
tantes possibilitats com a la vall de Tossa. I ho és per-
què un cúmul de circumstàncies favorables ho han fet 
possible. En altres ocasions el grau de coneixença és 
molt més parcial, atès que manquen algunes de les pe-
ces que ajuden a confegir un estudi plural i complex.

Efectivament, el primer que cal valorar són les ca-
racterístiques geogràfiques del lloc que configuren un 
territori molt ben definit, aïllat, abastable, que ha mirat 
durant segles cap al mar, per tal com han estat molt difí-
cils les comunicacions per terra. Aquestes peculiaritats, 
aquesta disposició topogràfica, expliquen un compor-
tament molt determinat, una necessitat de descloure’s 
al mar, de beneficiar-se d’unes realitats que no hem de 
valorar negativament, com una nosa, ans al contrari. 
Només cal tenir-ho sempre present per entendre en tot 
moment la dinàmica històrica de la vall. Recordem que 
el transport marítim era, abans dels grans canvis d’èpo-
ca contemporània, el més ràpid, el més còmode i el més 
barat. Males comunicacions terrestres no significaven 
gran cosa si un espai s’obria a l’oceà o a rius navegables. 
Certament, les relacions apuntarien a altres indrets, cap 
a altres llocs, dibuixant una xarxa de contactes diferent 
però fluida i efectiva, veloç i agradable. Només quan el 
mar deixa de ser contacte per esdevenir perill les coses 
canvien. En aquestes avinenteses és quan l’aïllament es 
fa sentir i quan cal adaptar-se i sobreviure. Fins i tot 
en les etapes en què el mar va ser un perill més que un 
camí, els habitants de Tossa i d’altres llocs similars con-
tinuaren fent-lo servir per intercanviar productes, per 
baratar el seu excedent, per obrir-se al món.

Com un apartat del punt anterior, cal considerar 
l’abast territorial i la seva definició. La vall de Tossa, 
que és sinònim del terme municipal de la vila, té una 
superfície ben definida, d’unes mides determinades 
no gens excessives (38,18 km2) que la fan abastable, 
que pot ser estudiada sense dificultats especials, sense 
problemes de gegantisme. És un espai molt ben fixat 
per la geografia, que n’ha termenat uns límits simples, 
diàfans, gens discutibles. El mar, principalment, amb 
una costa retallada d’accés complicat que s’obre en un 
nombre considerable de petites cales que no porten 
enlloc i a una cala més gran, la badia, el punt cen-
tral del territori, on desemboca la riera de Tossa, que 
aplega pràcticament tota la modesta xarxa hidrològi-
ca conformada per desenes de rieres i torrents. Al seu 
redós es localitzen les terres més planes, més baixes, 
les úniques que permeten una agricultura convenci-
onal que a tocar de la riera poden ser d’horta. Aquest 
espai privilegiat, on s’ha concentrat, des de sempre, la 
presència humana més evident, que s’amplia com més 

s’acosta al mar, ve a morir a la platja de la badia, l’únic 
sector de la costa que ofereix possibilitats a l’ancoratge. 
Més enllà, emmarcant-la, les muntanyes, que sense ser 
gaire altes, són rudes, complicades, cobertes de bosc 
on dominà l’alzina que ara comparteix el sòl amb el 
pi. Són aquests contraforts muntanyosos els que fan 
difícils les comunicacions transversals i impossibles 
segons quins conreus. Tanmateix, ha estat sempre un 
espai econòmicament més important del que podríem 
pensar a primer cop d’ull, pel seu aprofitament natural 
(llenya, fusta, suro, cacera...) i per practicar-hi una cer-
ta ramaderia que les investigacions més recents posen 
de manifest (Saña i Colominas, en premsa). Ha estat, 
però, una extensa àrea econòmicament important però 
complementària.

Tot això converteix la vall de Tossa en un laboratori 
ideal per estudiar-ne l’evolució al llarg dels segles.

Un segon punt que cal considerar el trobem en 
l’existència d’un jaciment excepcional: la vil·la dels 
Ametllers. L’atribució d’un adjectiu tan contundent 
–excepcional– podria semblar fora de lloc o exagerat, 
però en aquest cas no ho és per diverses raons que in-
tentarem resumir. El jaciment va ser descobert fa molts 
anys i s’excavà de seguida, cosa que féu possible la seva 
salvaguarda a través de compres i donacions, de tal ma-
nera que quan Tossa fou afectada pel turisme de mas-
ses, una part important fou preservada. És cert que una 
altra ha desaparegut o es localitza en espais privats com 
a conseqüència d’un cert desinterès de les autoritats de 
mitjan segle xx, però també és ben cert que el presti-
gi assolit per les ruïnes, pels seus mosaics, va actuar 
d’excel·lent escut. La creació d’un patronat va servir  
per protegir el que en quedava, per iniciar noves ex-
cavacions, per consolidar i presentar les estructures i, 
finalment, per propiciar en unes poques campanyes 
l’excavació exhaustiva i en extensió del que en queda-
va, que era molt.

Altrament, cal classificar els Ametllers de paradig-
màtic. En efecte, no tots els jaciments rurals d’època 
romana ofereixen una història tan llarga, amb un ori-
gen baixrepublicà i una continuïtat intensa i pregona 
durant l’antiguitat tardana, més enllà de la desapari-
ció de la vil·la com a tal. Des d’aquesta perspectiva, 
aquesta estació és clau. És un dels pocs llocs on s’han 
localitzat i explorat el sector senyorial, la residència de 
l’amo, i l’àrea de treball, de transformació dels produc-
tes conreats. Aquest fet la situa en una posició que pocs 
jaciments poden mostrar.

Caldria afegir-hi la monumentalització del sector 
urbà des d’època augustal, que es féu palesa molt abans 
del que sembla norma en aquests territoris, amb ves-
tigis notables d’espais de representació, sales d’aparat, 

16. RefLexIOnS fInALS



256

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

balnea, sòls de mosaic i una mostra sorprenent d’es-
tàtues i fragments de crustae de marbres i pedres so-
fisticades que no deixen de ser els grans absents en les 
vil·les romanes d’aquestes terres. I, no ens n’oblidéssim 
pas, el nom antic del lloc, Turissa, que és el nom ac-
tual, ben conservat en la inscripció que va manar fer 
el propietari del fundus, en el darrer quart del segle iv, 
en el passadís que conduïa cap a la modesta cambra 
d’audiència dotada, tanmateix, d’un absis de planta 
rectangular que emmarcava el dominus Vitalis quan re-
bia els seus camperols i pastors i els administradors de 
la propietat. 

I cal afegir-hi un coneixement notable de l’arque-
ologia de la vall, fruit d’una llarga tradició de treball, 
d’uns projectes de recerca de llarg abast i d’unes ex-
cavacions extensives en determinats jaciments que fan 
possible observar l’entorn en diferents moments i po-
sar-lo en relació amb els Ametllers. Poques vegades ho 
podem fer amb la claredat i contundència de Tossa. És, 
no ho oblidem, un punt de partida. La feina no s’ha 
acabat. Hi ha moltes més estacions que les documen-
tades, de ben segur. Ara bé, poques vegades es pot estu-
diar amb tant detall el funcionament d’un territori ben 
definit i condicionat per la geografia com aquí, on, per 
acabar-ho d’adobar, fins i tot en sabem el nom antic.

16.1. Els inicis de l’establiment 

Les excavacions extensives d’aquests darrers anys 
han servit, entre altres coses, per arraconar una inte-
ressant hipòtesi proposada per A. López, perfectament 
lògica amb les dades que posseïa, segons la qual la vil·la 
dels Ametllers s’hauria situat damunt d’un habitatge 
ibèric l’origen del qual seria anterior al 218 aC. Ara 
només podem pensar, potser, en unes esporàdiques i 
poc intenses freqüentacions del lloc. Queda clar que la 
terrassa del mig del turó de Can Magí va ser ocupada 
per primer cop dins de la primera meitat / segon quart 
del segle i aC.

Davant d’aquestes circumstàncies, és obligat, en 
parlar del primer moment de la història d’aquell in-
dret, plantejar-se, almenys des d’un punt de vista te-
òric i tot sabent que és de solució improbable, si ens 
trobem davant d’una casa rural indígena o d’una au-
tèntica vil·la romana, si el fundador-constructor va ser 
un indiget fortament romanitzat o un itàlic.

Hem d’aproximar-nos a aquesta qüestió a partir, 
només, del registre arqueològic fortament alterat per 
les construccions posteriors que han fet desaparèixer 
nombrosos vestigis d’aquell moment inicial, que ens 
ha arribat distorsionat i modificat. De tots és sabut fins 
on podem arribar. Moltes preguntes queden planteja-
des i sense resposta.

Hi ha, però, uns quants fets interessants que cal 
exposar i considerar:

a) La cronologia adequada del moment inicial 
d’aquesta fase, que està en sintonia amb els grans can-
vis que es van produir en aquestes terres, amb la funda-
ció intensiva de ciutats de tipus italicoromà que portà 
associat, almenys teòricament, l’inici intensiu d’una 
certa explotació del camp a partir de models impor-
tats, a partir de la vil·la. 

b) La contundència estructural de l’establiment, 
amb una planta complexa, molt pensada, ben estruc-
turada i d’una sofisticació i d’unes dimensions més que 
notables.

c) La tècnica constructiva, més pròxima, aparent-
ment, a models indígenes que no pas a una tradició 
itàlica, amb fonaments i sòcols de pedruscall lligat 
amb fang i sòls de terra piconada, però cobriments del 
sostre a base de tegulae i imbrices, segons una tradició 
importada gens autòctona.

d  ) Ús ben documentat de sitges per a l’emmagatze-
matge de cereals i, simultàniament, fent servir a basta-
ment dolia destinats probablement a contenir vi.

e) Conreu intensiu de la vinya des del moment ini-
cial.

f  ) Presència d’una cultura material de tipus emi-
nentment autòcton.

g) Importància d’aquest establiment que devia con-
trolar ja tota la vall de Tossa o, com a mínim, una part 
significativa. Recordem que algunes de les factories 
perifèriques es daten (Mas Font) o mostren clarament 
unes freqüentacions intenses i continuades (Mas Car-
botí) en aquests anys.

Una sèrie d’arguments de valor desigual i que en 
realitat no ajuden a resoldre la pregunta inicial. Efec-
tivament, com podrem observar, els uns i els altres po-
den ser considerats tant a favor com en contra d’una 
mateixa opinió. Altres no tenen cap valor.

La cronologia inicial dels Ametllers, situada de ple 
dins del Gran Canvi, en realitat no prova res: només ho 
fa possible. De més pes podria ser la planta general de 
l’edifici. Tanmateix, no és prou clara i, altrament, sabem 
com podien ser de sofisticades algunes cases rurals de 
tradició ibèrica, tal com es pot observar al Maresme en 
els entorns de Mataró, on jaciments com Can Balançó 
i altres no només són de dimensions considerables sinó 
d’una notable complexitat (Revilla i Zamora 2006, 43-
48, amb la bibliografia anterior). Sabem de l’existència 
de grans cases de pagès ibèriques d’abans del 218 aC. 
Ni la presència d’unes possibles fauces ni d’un pati in-
terior estructurador tenen un valor definitiu.

Pel que fa a la tècnica constructiva emprada, tam-
poc, pensem, pot ser argument a favor de res. És una 
manera intel·ligent d’adaptació fent servir el que hi ha 
a l’abast convenientment. Els sòls de terra piconada es 
documenten contínuament en vil·les romanes de tota 
època i molt més enllà en el temps. En canvi, sí que 
convé comentar el sistema de cobriment de l’edifici, 
a la romana. En efecte, les dades són contundents i 
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ho proven fefaentment. Paral·lelament, sabem que en 
les construccions ibèriques els trespols eren obrats amb 
fang, palla i branques amb bons resultats. Només des 
de molt a finals del segle ii aC i, especialment, en el se-
gle següent observem la introducció de l’ús de la teula 
plana i de l’imbrex, tal com se’ns mostra amb claredat 
a l’oppidum de la muntanya de Sant Julià de Ramis 
i arreu. Amb la cronologia d’aquest primer moment, 
l’adopció del model itàlic no ens assegura res.

Notable és també la coexistència de sistemes d’em-
magatzematge de tradició diferent, els grans dolia, lli-
gats a la tradició itàlica, i les sitges, pròpies dels ibèrics i 
estranyes entre els romans. Com cal valorar aquest fet? 
Cap on cal decantar la balança? Recordem, altrament, 
que no manquen, en alguns oppida, en fases avançades 
de la seva història, autèntics magatzems de dolia, tal 
com podem observar a Burriac (Zamora 2006-2007, 
97-111, amb la bibliografia inicial). 

Tampoc sembla definitiu l’ús extensiu de la vinya. 
Des de mitjan segle ii aC sovintegen els indicis a favor 
d’una expansió d’aquest conreu i l’obtenció de vi per 
part dels indigets.

Cap pes cal donar a la cultura material. Mai pot 
ser un indici en favor d’una o altra possibilitat. Ar-
reu d’aquest territori el material és idèntic en els segles 
ii i i aC, amb un predomini percentual de productes 
locals per damunt de les importacions. Més valor té 
la llunyania de la mar, que redueix les importacions 
mediterrànies dràsticament sense que tingui cap altre 
significat.

L’entitat territorial de fundus, les seves dimensions, 
tampoc ens són útils.

Creiem, però, que cal agregar un darrer argument 
que, afegit a tots els que acabem d’esmentar, ens per-
met decantar-nos per una adscripció concreta per a 
aquest establiment: la tria del lloc i la seva estructura-
ció. Es tracta d’un argument més conceptual que físic, 
que té a veure amb la mentalitat de la persona que va 
encarregar l’obra, més que no solament amb una res-
posta a necessitats reals i pràctiques. La tria de l’indret 
té a veure amb allò que es volia aconseguir més que 
amb allò que era necessari. És aquest desig el que de-
terminà no només el lloc triat sinó també aquells que 
es van descartar, com la part baixa del turó, un espai 
que devia ser prou apte atès que va ser edificat poques 
dècades després i, de fet, una àrea molt més còmoda 
per bastir-hi una edificació.

Així, la tria d’un espai enlairat, a mig vessant, un 
indret que va exigir importants treballs de prepara-
ció, amb el rebaixament del terreny per ponent, i im-
portants aportacions de materials per llevant, per tal 
d’obtenir una plataforma, només pot respondre a una 
acurada planificació i a uns objectius ben determinats. 
La posició elevada no podia respondre, en aquest cas, 
a una qüestió de seguretat, atès que l’obertura de la 
façana cap a llevant, de cara a la mar, feia l’edifici més 

visible. Contràriament, creiem que aquest era un dels 
objectius, dins d’una concepció molt estesa en les vil-
les romanes que feia de la visibilitat, ja fos de dins a fora 
com a la inversa, una de les peces clau de la seva con-
figuració. L’obertura d’àmplies vistes sobre el fundus i, 
en general, el paisatge de l’entorn era, dins d’aquesta 
concepció romana, de gran valor, però també ho era 
que el nucli central de la propietat fos aparent i visible 
per al visitant que s’hi apropava. Des d’aquest punt de 
vista, la tria del lloc era immillorable, amb una visió 
privilegiada de la costa i, al mateix temps, en una po-
sició que la feia evident a llarga distància per a qui s’hi 
apropava des de la mar, en època antiga, la principal i 
quasi única via d’accés a la vil·la.

Partint d’aquesta concepció, prenen més rellevàn-
cia alguns dels aspectes presentats en punts anteriors, 
que no neguen aquesta interpretació, ans al contrari la 
reforcen.

Com ja hem esmentat en capítols anteriors, no cre-
iem que el problema de l’aparició de la vil·la en època 
republicana o no es tracti d’una qüestió «racial» del 
propietari. És igual si era un indígena d’arrels iberes 
o un itàlic nouvingut, el que importava era l’estat 
d’integració que aquest personatge demostrava dins 
l’estructura social, econòmica i ideològica que Roma 
volia expandir. El que denota la vil·la republicana dels 
Ametllers, ja que d’això creiem que es tracta, d’una vil-
la, és un grau d’integració molt elevat, dins d’aquest 
model, a tots nivells, tant els econòmics com els físics 
i intel·lectuals.

Pot ser que les vil·les republicanes siguin una rara 
avis o estructures minoritàries dins el conjunt d’explo-
tacions agrícoles del segle i aC, però no es pot negligir 
la seva existència. No es pot argumentar que la vil·la és 
un element que apareix de cop i volta en època augus-
tal formant part d’una reforma general de l’explotació 
econòmica i política del territori. La vil·la no és un 
edifici; és un concepte, un model d’explotació i una 
forma d’entendre la vida al camp que va més enllà de la 
seva explotació. És un model que ha de madurar i que 
ha de ser entès, pels propietaris, més enllà de la còpia 
de tot un seguit d’edificis i estructures. Des d’aquest 
punt de vista, les vil·les republicanes, poques o moltes, 
construïdes pels itàlics o per indígenes molt identificats 
amb la mentalitat romana, són indispensables, i sense 
la seva existència no seria possible la gran eclosió que 
aquesta forma de vida experimentà en època augustal.

16.2. L’època altimperial

No sabem quina va ser la causa de la fi de les edifi-
cacions republicanes i la seva substitució per un edifici 
de nova planta (fig. 216).

La troballa de cendres i de restes de tegulae proce-
dents de l’ensorrament dels sostres podria fer pensar 
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en un incendi, però ni les unes ni les altres són prou 
importants i potents per poder-ho afirmar. Potser un 
incendi parcial de part de les edificacions va propiciar 
la transformació, però ens inclinem per una altra in-
terpretació dels fets. La nova vil·la denota una inversió 
molt important en la propietat tant en l’àmbit pro-
ductiu com de les estructures residencials, i creiem que 
aquest impuls inversor es troba a la base de l’enderro-
cament de les velles estructures, modestes i obsoletes, 
i la seva substitució per un nou conjunt d’edificacions 
que mantenien els conceptes bàsics de la vil·la repu-
blicana però l’ampliaven, l’actualitzaven i l’embellien 
per assumir els nous reptes de la propietat, que tenen 
molt a veure amb l’expansió de l’explotació de la vinya 
que es realitzà al fundus i que va viure, a partir d’aquell 
moment, una etapa d’esplendor, però també té a veure 
amb les obligacions i desitjos del propietari, que vol-
gué que la vil·la no fos únicament un espai de treball 
sinó un lloc per viure-hi, un espai per desenvolupar-hi 
la cultura de l’otium.

Els conceptes bàsics de visibilitat i integració en 
l’entorn es mantingueren, però l’expansió del negoci 
i la riquesa que aquest produí requeria i permetia una 
ampliació de les instal·lacions tant productives com de 
lleure. Dins la vil·la, se separà de forma clara, fins i tot 
física, el vessant industrial del lúdic, dos mons inde-
pendents però interrelacionats. Les instal·lacions pro-
ductives es traslladaren a la part baixa del turó, però en 
espais no allunyats de l’habitatge del propietari, que 
podia mantenir d’aquesta manera un control molt di-
recte de l’activitat i, al mateix temps, mostrar als seus 
convidats la importància i puixança del negoci.

Per altra banda, la casa se’ns mostra com un es-
pai aïllat, aturonat i separat del fundus però al mateix 
temps integrant-s’hi, no solament per les vistes que 

s’apreciaven des del seu interior sinó fins i tot incor-
porant les vinyes dins els jardins, mantenint un lligam 
amb l’explotació, però sempre de forma controlada, 
domesticada i lúdica. 

El que sí que sembla clar i determinant és que a par-
tir d’època augustal, si no abans, el fundus de Turissa 
resultà hegemònic i únic a la vall de Tossa i s’adminis-
trava des de la vil·la dels Ametllers. Cap traça d’altres 
vil·les s’ha localitzat fins avui en aquest territori, i tots 
els establiments d’època imperial identificats no són 
altra cosa que petits establiments satèl·lit, destinats a 
tasques concretes, generalment relacionades amb la re-
collida i verema del raïm, i que formaven part d’una 
xarxa dependent dels Ametllers.

Aquesta solució de petits establiments escampats 
aquí i allà, sempre enmig de les plantacions de vinya 
i molt propers a la costa, resultava ideal davant d’una 
topografia accidentada i complexa com la de la zona 
de Tossa. Aquests establiments permetien realitzar un 
primer treball de recollida i verema, i la seva proximi-
tat al mar facilitava el transport cap a les instal·lacions 
centrals de la vil·la on el vi finalitzava el seu procés i era 
aplegat per a la seva comercialització. Tot i això, no tota 
la collita es premsava en aquests establiments, ja que la 
mateixa seu central de la vil·la disposava, almenys, de 
quatre grans premses destinades a aquesta finalitat.

El nucli central de la vil·la que existí al llarg dels 
tres primers segles de l’imperi respon als cànons que els 
agrònoms llatins establiren per definir aquesta mena 
de dependències, i, tot i patir un seguit de transfor-
macions en els seus edificis, no van fer altra cosa que 
aprofundir en millores de les instal·lacions sense un 
canvi important de funcionalitat (fig. 217).

Així, les reformes de la zona industrial consistiren 
essencialment en un creixement important de les instal-

Figura 216. Vista general de la 
vil·la (foto: ICRPC/Globusvi-
sió).
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lacions a cavall dels segles i i ii, en un moment en què 
s’abandonaren els establiments satèl·lit (Mas Carbotí, 
Ses Alzines, Mas Font...). De moltes d’aquestes noves 
instal·lacions resulta difícil definir-ne la funcionalitat; 
les estructures es conservaven per sota dels nivells de 
circulació i cap element singular es conservava que 
permetés individualitzar-ne els treballs que s’hi realit-
zaven. Tot i això, i contràriament del que l’abando-
nament dels establiments satèl·lit semblaria definir, el 
vi continuà sent el producte principal del fundus, atès 
que el conjunt de premses que es construïren en època 
augustal al peu mateix del turó no solament no s’aban-
donaren, sinó que es veié afectat per tot un seguit de 
reformes encaminades a millorar-ne les prestacions i 
adequar-les a noves necessitats.

Al costat de la producció vinícola, la vil·la explotava 
altres productes més difícils de rastrejar com, per exem-
ple, les salaons. La troballa a diversos espais de la vil·la 
de fragments d’àmfores de salaons de producció local 
denota una activitat en aquest camp de, com a mínim, 
una certa entitat. El problema és que no s’han localitzat 
les instal·lacions on es produïen i, per tant, no tenim 
cap possibilitat d’acostar-nos amb una certa aproxima-
ció al volum de producció. Els dipòsits probablement 
se situaven a la zona més propera a la platja, allunyats 
del nucli conegut i excavat i res en coneixem.

La dispersió d’instal·lacions relacionades amb les 
activitats productives de la vil·la devia ser important i 
de moltes d’elles no en sabem res, engolides pel creixe-
ment urbanístic de la població que al llarg dels segles 
ha anat ocupant la zona existent entre els Ametllers i 
la mar i que en època antiga era un espai buit o, com 
a molt, ocupat per edificis relacionats amb el gran es-
tabliment. Així, tenim indicis de l’existència de forns 
destinats a la fabricació d’àmfores i altres atuells cerà-

mics o d’unes possibles instal·lacions portuàries a la 
zona més propera a l’actual línia de costa. Tot plegat, 
pistes i elements que ens parlen de la importància de 
les produccions de la vil·la, algunes de les quals són 
molt difícils de quantificar i valorar.

Caldria, finalment, considerar la importància d’una 
certa ramaderia, ovicaprins i, preferentment, ovelles, 
que sembla raonable ateses les peculiaritats orogràfiques 
de la vall i sobre la qual en tenim alguns indicis de prou 
valor: les restes òssies recuperades durant l’excavació que 
donen pistes contundents sobre aquesta realitat (Saña i 
Colominas, en premsa) i els intents d’adaptar els espais 
satèl·lit de Mas Carbotí i Ses Alzines a la manufactura 
de la llana quan deixaren l’activitat vitivinícola.

Pel que fa a l’edifici residencial, les reformes aniran 
sempre encaminades a proporcionar més comoditats 
als estadants. L’edifici augustal respon a la concepció i 
distribució interna d’una gran domus, tot aprofitant els 
avantatges que proporcionava construir en un àmbit 
extraurbà, és a dir, una major disponibilitat d’espai i 
una obertura de l’edifici cap a l’exterior que facilitava 
la integració en l’entorn.

De la domus aristocràtica prengué la diferenciació 
entre espais públics i privats, entenent els primers com 
a aquells que eren accessibles als visitants, mentre que 
els segons es destinaven a la família o, com a molt, 
a les amistats més íntimes. En el cas dels Ametllers, 
aquesta separació no solament es nota en l’estructura-
ció de l’estatge a l’entorn de dos patis diferents, sinó 
que ambdós espais es trobaven físicament separats i 
només s’accedia al jardí familiar i als espais més privats 
a través de dues portes que es podien cloure, aïllant la 
família dels visitants. Els dos sectors disposaven d’àre-
es pròpies de reunió on es podia menjar i gaudir del 
paisatge i la companyia, especialment durant el bon 

Figura 217. Vista del turó 
de Can Magí on s’aprecia la 
construcció a dos nivells de 
les estructures (foto: ICRPC/
Globusvisió).
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temps. Així, mentre que al jardí nord, públic, hi devia 
haver un stibadium sota una pèrgola, al centre del jar-
dí, posteriorment substituït per una gran sala d’aparat 
situada a llevant del jardí, al sector sud, privat, un petit 
grup de persones es podia reunir a l’exedra que presidia 
des de migdia el jardí i des d’on es podia gaudir d’unes 
vistes imponents tant del jardí com de la costa.

Les primeres reformes produïdes en la zona resi-
dencial van requerir o van ser fruit –a vegades costa 
discernir l’ou de la gallina– de la construcció d’una 
xarxa hidràulica que alimentava tot l’edifici i que fou, 
fins i tot, aprofitada a la zona industrial. La creació 
d’aquesta xarxa va permetre construir tot un seguit 
d’elements de caire ornamental i lúdic que transfor-
maren el disseny dels jardins i van permetre l’addició 
d’un element tan important, dins una casa de concep-
ció romana, com els banys.

De la vertadera consideració que tenien els romans 
del que era un bany en parla la localització triada per a 
la seva construcció. No es van bastir en la zona privada 
de la casa, sinó a llevant del jardí nord, enmig de la 
part pública de l’edifici, dins un projecte que va supo-
sar l’obliteració d’una part important del jardí i una 
transformació dels ambulacres que l’envoltaven, així 
com la creació d’una àrea de servei en un espai que cre-
ava importants dificultats de circulació. Normalment 
aquests elements se solien situar a la perifèria de la zona 
d’habitatge i la zona industrial o a l’exterior de l’edifici, 
de tal manera que la zona de servei quedava fora dels 
espais de circulació dels estadants i invisible. Als Amet-
llers això no va ser possible per l’especial topografia del 
lloc. No es podia construir a la banda nord perquè allí 
hi havia la façana principal de l’edifici en època altim-
perial. Tampoc als extrems de llevant o ponent per les 
mateixes limitacions de la terrassa artificial on s’assenta-
va, i no es podia situar a l’extrem de migdia perquè era 
la zona privada de la casa. I és que això és l’important: 
de la localització dels banys dels Ametllers se’n desprèn 
que es tractava d’un espai públic, és a dir, d’unes instal-
lacions que eren per al propietari però que aquest tam-
bé oferia com a part de la seva hospitalitat als visitants, 
i, per tant, havien d’estar situades a la part pública de la 
casa. D’aquí ve la seva peculiar situació i els importants 
trasbalsos que la seva construcció va suposar.

Pel que fa als jardins, la introducció de la xarxa hí-
drica en va permetre un important embelliment amb 
tot un seguit de jocs d’aigua, espectaculars i esceno-
gràfics, en el cas del jardí públic, i més ornamentals i 
modestos, en el cas del jardí privat de migdia.

16.3. Les reformes severianes

Dins aquest context, les reformes d’època severiana 
es podrien entendre com una evolució lògica del pro-
cés d’embelliment de la vil·la que es perllongà al llarg 

de tot l’alt imperi, però en realitat sembla que aniria 
més enllà i que caldria relacionar-lo amb un fenomen 
molt estès a les vil·les del territori en aquests moments. 
Efectivament, en època severiana abundaren les vil·les 
en les quals es detecten transformacions destinades a 
dotar-les de grans comoditats: a Torre Llauder (Mata-
ró) es reformà completament el programa decoratiu, 
amb noves pintures i mosaics a les sales, a més de mo-
dificar-se alguns dels espais, entre els quals, els banys 
(Prevosti i Clariana 1988). També a la vil·la de Cal-
lípolis (la Pineda, Vila-seca) s’amplià el conjunt termal 
(Macias 2000; García-Entero 2005, 95-96). A l’entorn 
de Girona es detecten reformes d’aquesta mena a la 
vil·la del Pla de l’Horta, on es va introduir un nou 
programa decoratiu a les sales de recepció, probable-
ment com a part d’unes reformes de més abast (Nolla i 
Sagrera 1993, 145-158; Palahí i Vivó 1994, 157-170). 
Fins i tot, establiments més modestos com la vil·la de 
Mas Gusó (Bellcaire d’Empordà), a prop d’Empúri-
es, presenten reformes com la introducció d’un petit 
conjunt termal (Casas i Soler 2004; Vivó et al  2006, 
89-92). És un fet ben documentat i de molt llarg abast 
(Burch et al  2006, 31-39).

Durant molt temps es va considerar que aquestes 
inversions en les propietats extraurbanes a principis del 
segle iii eren un argument que avalava una fugida de 
les oligarquies de les ciutats, per tal de defugir les seves 
obligacions i magistratures, davant la crisi que va afec-
tar les estructures polítiques i administratives imperials 
al llarg del segle iii. Aquesta argumentació s’ha anat ma-
tisant amb el temps i, de fet, ara es troba pràcticament 
abandonada; se’n proposen d’altres per explicar aques-
tes inversions. Per una banda, com ja hem comentat, 
es podria considerar una evolució lògica d’un procés 
iniciat ja des d’època augustal de constant augment de 
les estructures d’hàbitat aportant-hi més comoditat. 
Aquesta evolució es podria detectar, per exemple, en 
els banys, que al llarg del temps van disposant de més 
espais i circuits interns més complexos.

Però altres elements devien influir en aquesta situa-
ció. Un augment de la inversió podria ser indici d’una 
presència més habitual i duradora dels propietaris en 
els seus fundi, o mostra d’una rendibilitat de l’explo-
tació més bona que permetia una més gran reinversió 
en elements superflus. Altres argumentacions aporta-
des són la potenciació d’un procés de concentració de 
la terra, al qual caldria afegir un element accelerador 
puntual en època de Septimi Sever amb les confiscaci-
ons de les propietats dels senadors i oligarques partida-
ris de Clodi Albí, i que sembla que eren relativament 
abundants a la Tarraconense.

Tota aquesta potenciació dels elements sumptuaris 
podria ser mostra també d’un més gran interès dels 
amos per les seves propietats, que podien passar a con-
vertir-se, fins i tot, en primera residència. No creiem 
que aquest sigui un argument decisiu, que altrament 
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resulta molt difícil de demostrar. Vil·les suburbanes 
com la del Pla de l’Horta, que per la seva proximitat a 
la ciutat de Gerunda va ser, probablement, la primera 
residència d’un important personatge de la ciutat des 
de la seva construcció, també es veieren afectades per 
una important fase de reformes sumptuàries en aquells 
anys sense que canviés el seu paper. Cal, per tant, cer-
car nous arguments.

Potser es podria entendre més bé aquesta inversió, 
almenys parcialment, en el marc dels canvis patits dins 
l’organigrama de l’administració civil de l’imperi al 
llarg del segle ii i que, en certa mesura, culmina en 
època severiana. Aquest procés consistí en una certa 
professionalització de les magistratures, dins una car-
rera política que suposava, tot sovint, la continuació 
natural de la carrera militar. A aquest fet hi afegiríem 
el creixent paper de les arques imperials en el mante-
niment de serveis públics i monuments. Tot això va 
influir directament en una de les institucions més ca-
racterístiques emprada per les oligarquies locals: l’ever-
getisme. En una societat en la qual per aconseguir 
desenvolupar una carrera política era necessari el favor 
de la plebs, els aspirants a magistrats invertien grans 
quantitats de diners en obres públiques i aportacions a 
la població en forma de jocs o banquets públics. Quan 
ja no era imprescindible aquest favor popular per im-
pulsar una carrera política, l’evergetisme privat perdé 
gran part del seu sentit i les oligarquies que disposaven 
de grans quantitats de diners els podien invertir en les 
seves propietats. Paral·lelament, salvant les distàncies 
del que succeïa en època baixrepublicana, la casa esde-
vingué el millor aparador del poder i de la riquesa del 
propietari però despullada, en gran part, de les conno-
tacions polítiques que tenia aleshores.

A tots aquests arguments n’hi hauríem d’afegir un 
altre: la mateixa evolució del concepte d’otium que 
potenciava els espais destinats al descans i l’entrete-
niment. No és estrany, en aquest context, que siguin 
precisament els banys i el triclinium hivernal els que 
es modificaren de forma intensa. Juntament amb els 
jardins, eren els espais per excel·lència on el propietari 
desenvolupava les seves relacions socials amb les amis-
tats, en un concepte de l’otium que ja feia temps que 
havia perdut gran part de les seves inquietuds intel-
lectuals i se centrava molt més en el gaudi del cos i en 
l’hedonisme.

16.4. El segle iii

Molt a finals del segle iii, en un moment difícil de 
fixar dins del darrer quart, el que coneixem de la vil·la 
dels Ametllers, tant a la terrassa del mig (pars urbana) 
com a la inferior (pars fructuaria), col·lapsà sense que 
a través del registre arqueològic sigui possible detectar 
l’embrió de la crisi.

L’estatge senyorial, esplèndid des de tots els punts de 
vista, començà a ser desmantellat d’elements sofisticats i 
de cost i d’altres de més modestos que, tanmateix, podi-
en ser aprofitats. El saqueig general no va perdonar cap 
espai. Les dades que hem presentat són contundents i 
significatives. No cal tornar-hi. A l’àrea de treball, fins 
on ens és coneguda, l’abandonament general del lloc 
se’ns fa evident. De les quatre premses documentades, 
probablement només una continuà activa, perquè no 
ens queda clar –arqueològicament no ho podem de-
mostrar– si estigué sense funcionar al llarg d’aques-
ta etapa d’abandonament i va ser reparada i activada 
durant la darrera etapa de funcionament de l’edifici, a 
partir del darrer quart del segle iv. Les altres estances i 
sectors deixaren de servir i esdevingueren espais morts.

En la nostra recerca no hem identificat cap lloc d’ha-
bitació, de transformació o d’emmagatzematge; només 
continuades anades i vingudes, presència constant de 
gent a través del registre arqueològic i de l’abocament 
d’escombraries que ens permeten resseguir aquesta 
llarga etapa d’uns cent anys, d’unes tres generacions, 
durant la qual, com a mínim, la part coneguda i explo-
rada dels Ametllers deixà de ser.

I, certament, aquesta situació fa plantejar-nos un 
reguitzell de preguntes que cal intentar respondre o al-
menys, si no és possible, reflexionar-hi, donar-hi voltes 
per intentar comprendre aquesta llarguíssima fase en-
tre dues etapes de vida convencional però, alhora, ben 
diferents de la història del lloc.

La contundència i profunditat de la crisi de la pro-
pietat del fundus de Turissa se’ns fa palesa en l’aban-
donament del sector industrial de la vil·la, dedicat 
preferentment a l’obtenció de vi. Aquest fet ens mostra 
amb contundència l’ensorrament d’un model. Tot fa 
pensar que el fundus deixà de produir a gran volum 
i, consegüentment, a exportar mar enllà. Aquest fet 
ens informa del trencament aparentment sobtat d’una 
dinàmica de llarg recorregut, de l’abandonament d’un 
model en ús des d’època baixrepublicana i que retor-
naria més endavant. Va ser substituït per un altre? Del 
cert no ho podem saber, però tot fa pensar que no és 
gaire probable. No sembla raonable un canvi radical de 
model d’explotació en un territori com el de la vall de 
Tossa, on les possibilitats són més que reduïdes. Altra-
ment, un canvi hipotètic i poc probable d’orientació 
no hauria significat obligatòriament l’abandonament 
dels edificis de transformació. Paral·lelament, i tan de-
finitiu com el procés que acabem de descriure, l’estatge 
dels senyors deixà de ser visitat, freqüentat i, més simp-
tomàtic, aquells que continuaven habitant el fundus en 
van ser conscients i van iniciar de seguida el desballes-
tament de les velles estructures per poder aprofitar tot 
allò que tenia possibilitats de ser venut, de ser transfor-
mat o de ser usat novament en un altre lloc.

Aquestes dades indiquen desgovern, descontrol, 
l’oblit, per parts dels amos, de les mínimes exigències 
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290. La seva possible adscripció a aquesta fase es deu bàsicament a la seva relació amb les altres estructures, ja que no només anorreava 
dues premses més antigues sinó que la seva disposició és transversal en relació amb aquelles, trencant la disposició que s’havia mantingut en 
època altimperial, i, també, a l’absència d’instal·lacions d’aquesta mena a la terrassa superior.

per poder tirar endavant una explotació rural. Hem de 
deduir-ho del procés de disgregació dels diversos edi-
ficis que configuraven el conjunt dels Ametllers i d’un 
cert trencament del conreu de la vinya, que havia estat 
la (principal) raó econòmica de la propietat.

Què va passar se’ns escapa, però cal suposar que 
durant una llarga successió de dècades els amos se’n 
van desentendre, fins al punt que no es mantingué el 
bon funcionament de l’explotació ni directament ni 
–cosa que és molt més greu– a través d’una autoritat 
delegada (villicus). Canvi de propietari? Dificultats 
personals? Allunyament del lloc? Desinterès? Són tan-
tes les possibilitats que només podem elucubrar i cons-
tatar els efectes d’aquesta situació.

Hem assenyalat anteriorment, sense estar-ne gaire 
convençuts, que potser en aquest col·lapse hi hauria 
pogut tenir una certa responsabilitat la inestabilitat del 
comerç marítim que afectà, com sabem, la Mediterrà-
nia durant la segona meitat del segle iii. És possible, 
però, de ben segur, que el seu paper fos molt puntu-
al, de menys abast; aquelles hipotètiques dificultats, la 
importància de les quals no estem en condicions ni de 
quantificar ni de fixar amb precisió en el temps, no po-
den explicar, de cap manera, la magnitud i la llargària 
de la crisi. De fet, la vil·la va romandre abandonada 
durant els dos primers terços del segle iv, molt després 
que la situació política i comercial fos estabilitzada, i si 
bé aquests problemes de circulació comercial podrien 
haver jugat algun paper en el moment inicial, no expli-
quen la seva pervivència.

Cal, altrament, anar amb compte a l’hora de va-
lorar globalment aquesta etapa. En efecte, el fundus 
continuà habitat al llarg d’aquests cent anys, tal com 
posa de manifest de manera indiscutible el registre ar-
queològic, ben fixat, d’aquest període. Les ceràmiques 
d’importació, africanes i de la Gàl·lia meridional, i les 
àmfores d’arreu del món mediterrani ens permeten 
resseguir l’arribada des de fora de productes forans 
sense interrupcions, un fet que confirma clarament 
l’obertura de Turissa al món.

I aquest fet simultàniament ens fa avinent que 
aquestes terres continuaren connectades amb l’entorn 
a través del mar, i que si anaven arribant productes de 
tota mena cal deduir que foren adquirits pels habitants 
del lloc a partir de la venda d’allò que l’explotació ru-
ral produïa excedentàriament i, potser també, de tots 
aquells objectes recuperats del vell edifici que podien 
ser baratats. Les dades que posseïm no fan possibles 
intents assenyats de quantificació.

Qui habitava, aquells anys, el fundus? On vivien? 
Quants eren? Aquestes podrien ser algunes de les pre-
guntes que cal fer-se i que no podem respondre. Sabem, 

ja n’hem vist les proves, que la vall de Tossa continuà 
ocupada (i explotada), però ben poca cosa més.

És ben cert que fins ara no hem localitzat els llocs 
de residència dels treballadors del fundus durant les 
etapes centrals de la història dels Ametllers, deixant de 
banda, potser, aquells que s’encarregaven directament 
de fer funcionar la pars urbana, d’atendre, en les seves 
estades al camp, el dominus i la seva família. I aquest 
fet condiciona tot intent d’aproximació, tota voluntat 
d’intentar quantificar el nombre d’habitants de la vall.

És més que versemblant una certa dispersió en 
petits estatges disposats mai gaire lluny del nucli cen-
tral de la vil·la i, majoritàriament, en les terres baixes 
i planes de la vall. No seria gens estranya l’existència 
d’espais residencials més enllà de la pars fructuaria de 
l’edifici, en la terrassa inferior del turó de Can Magí. 
Tanmateix, no serà fàcil de poder-ho comprovar; ara 
mateix són zones parcialment construïdes i de propi-
etat privada.

16.5. La vil·la baiximperial

La vil·la que va renéixer en època baiximperial 
aprofità moltes de les estructures preexistents, però el 
concepte general de l’edificació s’assentava sobre unes 
bases molt diferents de les precedents.

Per començar, l’aspecte més evident és la dissolució 
de l’antiga separació d’espais entre pars urbana i fructu-
aria, que, en aquests moments, tornen a compartir un 
mateix espai, la terrassa elevada, rememorant en certa 
forma l’esquema existent en època baixrepublicana. 
De les antigues instal·lacions industrials a la part baixa 
del turó no en restà gran cosa; com a molt, una premsa 
situada a l’extrem de tramuntana del conjunt, bastida 
sobre estructures anteriors i que no hem pogut datar 
amb la seguretat que hauríem volgut.290

Les noves estructures industrials ocupaven essenci-
alment l’espai on abans se situaven les estances familiars 
i el jardí, a migdia del conjunt. Totes van ser obrades ex 
novo, tot aprofitant la gran àrea oberta de l’antic jardí. 
Només l’intent d’aprofitament del bloc construït situat 
a ponent, probablement per fer-hi un gran magatzem, 
es va veure alterat per l’ensorrament de part de l’edifici 
i abandonat. Resulta complex intentar esbrinar a qui-
nes funcions estaven destinats els nous edificis. Això 
resulta lògic. Com veurem, la fi de la vil·la no sembla 
haver estat causada per cap fet traumàtic, i, per tant, 
es va procedir al despullament sistemàtic de les seves 
estructures i elements com ja havia succeït en el segle 
iii. Però si exceptuem el curiós conjunt d’estructures 
de tegulae excavades al subsòl, no hi ha senyals de cap 
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291. No solament el gran edifici que es va ensorrar estava destinat a magatzems, sinó que aquesta era probablement la funció del conjunt 
d’estances que ocupaven l’antic jardí i que disposaven d’un pis superior, com testimonien les restes de les caixes d’escala localitzades.

292. No devia succeir el mateix amb les altres sales termals, on es va desmuntar el paviment de mosaic a finals del segle iii per espoliar el 
material emprat per construir els hipocausts i les diverses canonades i canalitzacions.

element específicament destinat a la transformació de 
productes. Les dimensions i la distribució dels àmbits 
responen més aviat a un conjunt de grans magatzems 
per recollir-hi i conservar el producte prèviament a la 
seva comercialització que no pas a instal·lacions desti-
nades a la seva transformació.291 Aquesta mena d’es-
tances indica que la vil·la actuà com a centre receptor 
i distribuïdor de la producció del fundus, i l’absència 
d’altres més clarament relacionades amb la transforma-
ció poden mostrar com el sistema d’explotació havia 
canviat i potser el territori s’havia dividit en parcel·les 
explotades de forma força autònoma per colons i on 
la vil·la actuava com a aglutinador, receptor i expor-
tador del producte. Aquest sistema de funcionament 
podria ser una pervivència del període anterior, on la 
manca directa d’un senyor hauria impulsat la creació 
de petites explotacions en mans dels seus antics tre-
balladors. Aquesta hipòtesi donaria sentit també a la 
inscripció localitzada al mosaic del vestíbul en la qual 
l’amo es mostrava com la peça essencial per al benestar 
de Turissa, entès com el territori i, per extensió, els seus 
ocupants. La seva presència proporcionaria l’estabilitat 
necessària i el bon govern que permetien l’enriquiment 
i una vida agradable.

L’esment de la inscripció del vestíbul ens introdu-
eix en l’altre vessant de la vil·la baiximperial: la pars ur-
bana. Les estructures recuperades i la qualitat d’alguns 
elements, com els nous mosaics, mostren unes dimen-
sions modestes i amb un nivell de luxe molt moderat, 
per no dir escàs. Es va aprofitar el nucli central de l’an-
tic edifici, on s’havien situat els banys i algunes de les  
sales de representació, com a seu de l’estatge del pro-
pietari. Part de l’explicació del que va impulsar a em-
prar aquests espais la trobem en el fet que algunes de 
les estances conservaven paviments de mosaic en bon 
estat que foren aprofitats. Es localitzaven a dues de les 
antigues sales de recepció de la façana de llevant i al 
frigidari dels banys.292 Per altra banda, les sales termals 
que devien disposar de sostres en volta, d’opus caemen-
ticium, devien conservar-se en més bon estat que altres 
espais veïns on el nivell d’espoli devia haver afectat fins 
i tot les cobertes.

Però la seva importància no radica en les dimen-
sions ni en el seu luxe, sinó en la seva simbologia. Si 
analitzem el conjunt, la disposició dels espais i les re-
presentacions iconogràfiques de la seva decoració, ens 
adonem que s’hi troba reflectida la ideologia baixim-
perial del dominus, que, copiant els rituals i les esce-
nografies copsats a la cort imperial, esdevenia alguna 
cosa més que un propietari, un protector i un senyor 
territorial (fig. 218).

Les relacions entre patrons i clients eren, des del 
segle iii, cada cop més autocràtiques i acabaren estruc-
turant-se en uns rituals molt rígids copiats dels que 
s’imposaren en la mateixa cort imperial (Mar i Verde 
2008, 58). Aquests rituals no es limitaven exclusiva-
ment a la litúrgia sinó també al marc arquitectònic en 
el qual es desenvolupava, tot sovint clarament deter-
minat per uns circuits dins l’edifici que portaven el 
client, en un recorregut tot sovint ascendent, marcat 
per paviments a diferents alçades, a les successives sales 
i espais, fins a la sala de recepció, on el dominus el rebia 
com un petit monarca en la seva propietat. 

La simbologia del paper del dominus com a senyor 
del territori, de qui depenia la seva prosperitat i pràc-
ticament la seva existència, s’observa en el mosaic del 
vestíbul dels Ametllers. La decoració del fons, amb la 
representació de l’interior d’un palau, definia de forma 
simbòlica la magnificència que l’edifici per ell mateix 
difícilment podia aportar. Altrament, l’ús de l’antic fri-
gidari com a sala de recepció, més enllà de les reduïdes 
dimensions de l’espai, responia a una lògica estructural 
i simbòlica. La seva disposició axial respecte a l’accés a 
la vil·la –que, no ho oblidéssim pas, ara es feia per lle-
vant– i al vestíbul marcava un recorregut que conduïa 
de forma pautada a la presència del senyor. Per altra 
banda, com a escenografia d’aquesta recepció s’apro-
fitaven el mosaic del paviment i els nínxols decoratius 
de la banyera, que, per la seva forma peculiar, creava 
un fals absis que actuava com a marc per situar-hi la 
cadira-tron del propietari. No oblidem tampoc que 
en el moment de l’excavació de la sala, a principis del 
segle xx, es van trobar tres graons separant el mosaic 
de l’espai ocupat per la banyera i que podien realçar 
encara més aquest espai.

La col·locació de la pars fructuaria al costat de 
l’àrea de representació, més enllà de la seguretat que 
pot aportar per la seva localització elevada, respon a 
aquella ideologia en la qual el dominus era el protector 
del territori i de la seva producció.

Per tant, la vil·la baiximperial dels Ametllers respon 
als esquemes que es poden apreciar en altres establi-
ments d’aquest període: estructures compactes, amb 
una importància essencial del paper del propietari que 
se’ns fa present de forma simbòlica en l’estructuració 
d’un edifici nou i en bona part no deutor de les estruc-
tures precedents. 

Sense que sigui possible observar senyals d’enve-
lliment del model, aquest col·lapsà. L’abandonament 
del lloc se’ns fa avinent en un moment imprecís de 
la segona meitat del segle v. No és un cas rar, ans al 
contrari, el que passà als Ametllers: se’ns fa present 
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a la major part –per no dir a tots– dels establiments 
rurals romans d’aquestes terres i, en general, d’arreu 
de l’occident de l’imperi (Nolla 2008a, 384-387; Cha-
varría 2004, 7-19; Brogiolo i Chavarría 2005, 49-68; 
Chavarría 2007). Ni destruccions ni incendis, només 
un model obsolet que deixava de funcionar sense fer 
aparentment soroll. Un altre de nou el substituiria.

16.6. Les pervivències

Les ocupacions posteriors, ben documentades, no 
són immediates a la crisi de la vil·la. Uns pocs anys 
després, en el curs màxim d’una generació (no hi ha 
trencament del registre ceràmic), constatem noves es-
tructures sobre l’edifici abandonat.

La vall continuà habitada seguint nous models 
d’ocupació del territori o adaptant-ne d’altres d’ante-
riors als nous temps. Més dispersió i hàbitats familiars 
pròxims als conreus o a les pastures.

Continua havent-hi amo i camperols assalariats, es-
claus, colons o mitgers. Si seguim la donació medieval 
del lloc se’ns fa present la unitat del fundus i la pertinen-
ça a gent benestant, ben situada, que l’haurien heretat, 
adquirit o rebut en beneficium. Aquests canvis només 
afectaren la manera d’explotar el fundus, no pas la propi-

etat. El que havia servit durant sis-cents anys s’havia es-
patllat, ja no servia. Noves maneres de fer van entrar en 
joc, però bàsicament la terra continuà en mans de l’aris-
tocràcia, que podia ser la mateixa o podia ser nova però 
que feia explotar en benefici propi les antigues terres.

A través del registre arqueològic, constatem l’apa-
rició de petites cases, molt senzilles i no gaire grans, 
que ens mostren el model dels nous temps. D’altres 
de similars n’hi hauria en altres zones de la vall. Sem-
blen entitats autònomes cada una de les quals generà, 
probablement, un petit cementiri per sebollir-hi els di-
funts del grup i des d’on s’explotaria eficaçment l’en-
torn immediat. Cal imaginar una interrelació entre les 
unes i les altres potser a través de l’amo llunyà o de la 
realitat acceptada de formar part d’una mateixa entitat 
territorial, de Turissa.

El material ceràmic, especialment vidre i àmfores, 
ens proven l’obertura continuada de la gent de la vall 
amb el món exterior. A través del mar, des d’Empúri-
es o des de Barcino, preferentment, la gent de la vall 
continuà intercanviant allò que produïen (vi, llana, 
carn, llenya, suro, salaons...) en escreix per productes 
alimentaris i manufacturats del món exterior, del món 
mediterrani. Com havia estat sempre, el vell camí de 
la mar blava continuava sent el cordó umbilical de Tu-
rissa amb el món.

Figura 218. Representació d’un 
acte de recepció del dominus en 
època baiximperial (dibuix: D. 
Vivó). 
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L’excavació va permetre identificar, aïllar i excavar 
un seguit d’unitats estratigràfiques que podien posar-
se en relació amb diferents moments de la història del 
lloc, tal com s’ha explicat anteriorment. Ara el que cal 
és fer una anàlisi detallada dels objectes trobats per fer-
se una idea de la cultura material d’aquesta vil·la al 
llarg del temps i intentar proposar una datació precisa, 
justificada, per a cada fase. Tal com veurem, moltes ve-
gades els nivells van aportar poques peces, amb la qual 
cosa la precisió cronològica podria grinyolar. Tanma-
teix, la globalitat de les troballes ens haurà de permetre 
filar més prim i proposar una cronologia absoluta ajus-
tada. Hi ha moments de la història del jaciment, so-
bretot aquells associats a les fases més avançades, amb 
un nombre molt més alt d’unitats estratigràfiques ben 
establertes i, també, amb gran abundància de troballes 
preferentment ceràmiques. Cal, però, fer avinent que, 
tal com sol succeir en la major part dels nivells estudi-
ats de qualsevol fase, deixant de banda la inicial (fase 
i), el material residual pot arribar a ser majoritari.

Cal també recordar que farem servir, en aquest es-
tudi, exclusivament els nivells més ben estratificats, 
aquells que no oferien dubtes i que no havien patit 
alteracions ni contaminacions. Això no vol dir, però, 
que no considerem puntualment totes les troballes; en 
determinades ocasions –fases inicial i final, per exem-
ple– poden ser un excel·lent complement per confirmar 
cronologies i presència de determinades produccions.

1. Els nivells republicans

Descriurem, per àmbits i per unitats estratigràfi-
ques, tots els objectes de valor cronològic recuperats i, 
a continuació, totes les troballes de material d’aquest 
moment localitzat en altres nivells més tardans o de 
valor cronològic escàs. Finalment, farem una valoració 
global i una proposta cronològica.

Àmbit 7
Ue 1195 (Nivell situat per sota de la pavimentació de 

l’estança)
El poc material recuperat és prou uniforme, amb 
cinc fragments de ceràmica campaniana B, entre 
els quals destaquem una vora d’una escudella de la 
forma Lamboglia 1 (làm. xiv, 1) i una altra, d’un 
plat pla, forma Lamboglia 5 (làm. xiv, 2), un frag-
ment de ceràmica indeterminable de vernís negre, 
ceràmiques comunes oxidades, algunes de clara 
tradició ibèrica, amb un recipient –olla o urna– de 
llavi obert cap enfora (làm. xiv, 4), alguns frag-
ments de ceràmica grisa emporitana, amb la base 

d’un bicònic, forma D-1 (Barberà, Nolla i Mata 
1993, 32-36) (làm. xiv, 3) i fragments d’àmfora 
ibèrica.

Ue 1208 (Nivell de farciment situat per sota de la UE 
1195)
Semblant a l’anterior i, també, amb poc material. 
Uns fragments de ceràmica campaniana B, una 
vora de plat de la forma Lamboglia 5, ceràmiques 
de tradició indígena (grisa emporitana, comuna 
ibèrica...), fragments d’àmfora ibèrica i púnica i un 
fragment de dolium.

Ue 1215 (Nivell inferior del farcit format per les UE 
1195 i 1208, sobre els nivells naturals)
Similars als anteriors. Presència de ceràmica cam-
paniana B, un fragment de tapadora, forma 6 Celsa 
79.106 (Aguarod 1991, 111-113) (làm. xiv, 6), 
de ceràmica comuna itàlica, comuna de tradició 
ibèrica, amb alguns fragments de grisa emporitana 
amb una vora d’escudella de la forma A-II (Barbe-
rà, Nolla i Mata 1993, 24) (làm. xiv, 5), àmfores 
ibèriques, púniques i itàliques, quatre fragments de 
dolium  Cal ressenyar la troballa d’un as d’Empori-
on molt mal conservat. Tanmateix, era parcialment 
visible, en el revers, el cavall alat.

Àmbit 27
Ue 1217 (Nivell dipositat directament sobre la roca 

del subsòl)
Entre les importacions, assenyalem la presència de 
ceràmica campaniana B (1), una mostra interessant 
de terrissa de tradició indígena, amb grises empo-
ritanes (5), un fragment de kalathos amb decoració 
pintada, una base de ceràmica reduïda de fons um-
bilicat (làm. xiv, 7), comuna de pasta de sandvitx, 
ceràmica grollera (làm. xiv, 8), àmfores ibèriques 
(13), púniques (3) i itàliques (1).

Àmbit 31
Ue 1666 (Nivell que forma part del farcit col·locat 

per elevar el terreny abans de les construc cions au-
gustals)
Un estrat interessant, amb material majoritària-
ment republicà però amb presència contundent 
d’objectes més moderns. Trobem alguns fragments 
de ceràmica campaniana A (2) i B (2), comuna de 
tradició ibèrica, grisa emporitana, ibèrica pintada, 
comunes oxidades de diversa filiació (làm. xvii, 4), 
grolleres de cuina, àmfores ibèriques i itàliques. En-
tre les peces més modernes caldria referir-se a un 
únic fragment d’àmfora local, i set fragments d’àm-
fora del país, entre els quals una vora de la forma 
Tarraconense 1 (làm. xvii, 3).

    LA DAtAcIó De LeS fASeS
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Ue 1667 (Nivell que forma part del farcit col·locat 
per elevar el terreny abans de les construccions au-
gustals)
Molt semblant, en tots els aspectes, a l’anterior. As-
senyalem la troballa d’un peu d’un plat de la forma 
Lamboglia 5 (làm. xvii, 5), de la ceràmica campa-
niana B, ceràmica comuna de tradició ibèrica (3), 
comuna oxidada (3), grolleres reduïdes (2) i oxida-
des (3) (làm. xvii, 6), àmfora itàlica Dressel 1A (1) 
(làm. xvii, 7) i un fragment de dolium  Fem constar 
la presència d’un fragment de tegula, un fragment 
d’àmfora local i nou fragments d’àmfora del país.

Ue 1668 (Nivell que forma part del farcit col·locat 
per elevar el terreny abans de les construccions au-
gustals)
Molt semblant als anteriors, amb una vora inde-
terminada de ceràmica campaniana B (làm. xvii, 
8), ceràmica de parets fines baixrepublicana forma 
Mayet 2 (làm. xvii, 11), comuna itàlica (3), ceràmi-
ca grisa emporitana, amb dos bicònics (forma D-1) 
(làm. xvii, 9 i 10) i oxidada (4), d’engalba blanca 
(11) (làm. xvii, 12), un conjunt més que notable 
de ceràmiques grolleres de cuina, reduïdes (262) i 
oxidades (61), amb cassoles de base plana (làm. xvii, 
13, 14 i 16 a 23) i una interessant olla (làm. xvii, 15) 
amb nombrosos paral·lels en època augustal, un dels 
quals en aquest mateix jaciment (López et al  2001, 
68, làm. xxvii), a Tolegassos (Viladamat), a la vil-
la (Casas 1990, 136-137, núm. 295) o al cementiri 
septentrional de la Vinya del Fuster (Nolla, Casta-
nyer i Casas 2008, 255, fig. 3, 3), o a la incineració 
núm. 9 de la necròpolis emporitana Ballesta (Alma-
gro 1955, 51-52, núm. 3), morter de llavi triangular 
ben conservats (làm. xviii, 5 i 6), baixrepublicans, 
en origen itàlics i ben aviat copiats a occident (Py 
1978, 249-251, fig. 128; Aguarod 1991, 123-126), 
vuitanta-quatre fragments de dolium, amb una va-
rietat de vores que documenten peces de capacitat 
ben diferent (làm. xviii, 8 a 14), àmfora ibèrica (16) 
(làm. xvi, 4), púnica (12), amb dues vores de la for-
ma Mañà C2b / Dressel 18 (làm. xviii, 1 i 2), de 
la Mauritània Tingitana, amb datacions ben fixades 
entre 125-50/30 aC, itàlica, amb una vora de Dres-
sel 1A (làm. xviii, 7), del país (20), un peu de pro-
ducció local i altres fragments no identificables (9).

Ue 1670 (Nivell que forma part del farcit col·locat 
per elevar el terreny abans de les construccions au-
gustals)
Fragments de ceràmica campaniana A (3), una vora 
de la forma Lamboglia 8 de campaniana B (làm. 
xix, 1), parets fines baixrepublicanes amb una vora 
de la forma Mayet 3 (làm. xix, 4), grisa emporita-
na, amb ansats de la forma D-1 (làm. xix, 2, 3 i 5), 
un fragment de gerra de ceràmica d’engalba blanca 
(làm. xix, 6), un fragment de dolium i quatre frag-
ments d’àmfora del país.

Ue 1692 (Nivell de circulació provisional que va fun-
cionar durant les obres de construcció de l’edifici 
augustal, en el qual s’hi retallen tot un seguit de 
petits gresols per fabricar peces metàl·liques)
Ceràmica campaniana B, forma Lamboglia 5 (làm. 
xix, 7), quatre fragments de ceràmica d’engalba 
blanca, ceràmica comuna de tradició ibèrica (12), 
grollera de cuina reduïda (73) i oxidada (8) (làm. 
xix, 8 a 10), àmfora ibèrica (9), púnica (3), itàlica 
(4), de la Tarraconense (7) i un fragment d’un re-
cipient local.

Àmbit 32
Ue 1932 (Nivell situat immediatament al damunt de 

la roca disgregada)
Un fragment de ceràmica campaniana B, una vora 
de tapadora (forma 5) (làm. xiv, 9) i tres fragments 
de ceràmica comuna itàlica, dos fragments de ka-
lathos, amb una vora (làm. xiv, 10), grisa empori-
tana (6), comuna de tradició ibèrica (18), comuna 
oxidada (16), grollera de cuina reduïda (18) i oxi-
dada (12), gran vas (1), dos fragments de dolium, 
àmfora itàlica (19) i del país (43).

Ue 1933 (Nivell de tegulae sobre roca. Abandonament 
de la fase republicana)
Tres fragments de ceràmica campaniana A, amb 
una base no classificada (làm. xiv, 11), ceràmica 
comuna de tradició ibèrica (12), grollera de cui-
na reduïda (17), set fragments de dolium, amb tres 
vores i dues bases, vuit fragments d’àmfora del país 
i seixanta-set d’àmfora local, amb una vora interes-
sant que recorda les de la forma Dressel 1 i Tarra-
conense 1 (làm. vii, 1 a 3).

Ue 1937 (Farciment del conjunt de petits gresols 
obrats per fabricar peces metàl·liques relacionades 
amb les obres de l’edifici augustal)
Una base de la forma Lamboglia 5 en campaniana 
B (làm. xix, 11), un fragment de comuna ibèrica 
i un fragment de ceràmica grollera de cuina re-
duïda.

Àmbit 33
Ue 1044 (Nivell de farcit d’un retall practicat a la 

roca)
Deu fragments de ceràmica campaniana A amb 
una vora de la forma Lamboglia 5 (làm. xiv, 12), 
una vora de la forma D-1 de grisa emporitana (làm. 
xiv, 13), ceràmica grollera de cuina (1), un frag-
ment d’àmfora del país, un fragment d’àmfora in-
determinable i un fragment de dolium.

Ue 1202 (Nivell situat a l’oest de la canal de desguàs 
de la vil·la, sobre la roca)
Molt poques troballes. Un fragment de ceràmica 
comuna de tradició ibèrica, fragments de ceràmi-
ca grollera de cuina (3) i dos fragments d’àmfora 
púnica.



269

 LA DAtAcIó De LeS fASeS

Làmina xiv.



270

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

Ue 1545 (Nivell de tegulae sobre la roca. Abandona-
ment de la fase republicana)
Ceràmica campaniana A (2), comuna itàlica (1), 
comuna oxidada (5), ceràmica de tradició ibèri-
ca (2), grisa emporitana (2), ceràmica grollera de 
cuina (7), àmfora púnica (11), una vora d’àmfo-
ra Dressel 1A (làm. xiv, 14), àmfora del país (2), 
àmfora bètica (1), àmfora no identificada (8). As-
senyalem, també, la presència d’un pes de xarxa 
retallat sobre una pedra amb un orifici de perfo-
ració.

Àmbit 35
Ue 1885 (Nivell situat immediatament per damunt 

del nivell de circulació d’època republicana i per 
sota d’un sòl provisional col·locat durant les obres 
de la vil·la republicana)
Dos fragments de ceràmica campaniana A, un frag-
ment de ceràmica de parets fines baixrepublicana, 
una vora de tapadora, forma 5 Celsa 79.15, de co-
muna itàlica (Aguarod 1991, 117-118) (làm. xiv 
16), comuna oxidada (17), set fragments de cerà-
mica grisa emporitana, un fragment de vora d’un 
gran morter forma 1 Dramont D1 (Aguarod 1991, 
129-140) (làm. xiv, 15), amb datacions inicials an-
teriors al canvi d’era, divuit fragments de ceràmica 
grollera de cuina, sis fragments d’àmfora itàlica, un 
fragment d’àmfora del país i set fragments de doli-
um, amb quatre vores i un fragment reparat amb 
una grapa de plom. Assenyalem la troballa d’un 
pondus, d’una tortera bitroncocònica i d’un pes de 
xarxa retallat en una pedra i perforat.

Ue 1886 (Nivell de circulació de l’edifici republicà)
Dos fragments de ceràmica campaniana B, vint-i-
tres de ceràmica comuna oxidada, dos fragments 
de grisa emporitana, amb una vora d’ansat (forma 
D-1) (làm. xiv, 17), un fragment de ceràmica d’en-
galba blanca (làm. xiv, 18), un fragment de base 
d’un ungüentari piriforme (làm. xiv, 19), ceràmica 
grollera de cuina (14), àmfora itàlica (1), àmfora del 
país (2) i una grapa de plom per reparar un do lium.

Àmbit 38
Ue 1140 (Farciment de la rasa de fonamentació del 

mur republicà M 174)
Una vora de la forma Lamboglia 8A en ceràmica 
campaniana B (làm. xiv, 22), una vora d’escude-
lla de la forma A-II de ceràmica grisa emporitana, 
ceràmica grollera de cuina (22), àmfora ibèrica (8) 
(làm. xiv, 20 i 21), dos fragments d’àmfora itàlica, 
amb una vora de grecoitàlica, molt moderna (làm. 
xiv, 23), i un fragment de dolium.

Ue 1284 (Nivell de tegulae. Abandonament de la fase 
republicana)
Tres fragments de ceràmica indeterminada de ver-
nís negre, amb dues vores de la forma Lamboglia 

5 (làm. xiv, 24 i 25), comuna oxidada (12), tretze 
fragments de grisa emporitana, amb una base de 
la forma D-1 (làm. xiv, 26), un fragment de grisa 
de la costa catalana, un fragment decorat de kala-
thos, comuna de tradició ibèrica (2), un fragment 
de morter, i deu fragments de ceràmica grollera de 
cuina, àmfora ibèrica (1), nou fragments d’àmfo-
ra púnica, vuit fragments d’àmfora del país, cinc 
d’àmfora no identificada, nou fragments de dolium, 
amb una vora i un fons. Assenyalem la localització 
d’un as de bronze ibèric. En l’anvers es distingeix 
un bust mirant cap a l’esquerra, i al revers, un cavall 
cap a la dreta.

Ue 1603 (Nivell situat directament sobre la roca)
Una vora de plat pla de la forma Lamboglia 5, en 
campaniana B (làm. xiv, 27), ceràmica d’imitació 
de parets fines (5), comuna de tradició ibèrica (3), 
grisa emporitana (8), grollera de cuina (11), àmfora 
itàlica (1) i àmfora del país (2).

materials d’època republicana localitzats en nivells 
més tardans

Ue 1306, ceràmica comuna itàlica.
Ue 1694, ceràmica de vernís negre indeterminada, 

engalba blanca, grisa emporitana, àmfora itàlica.
Ue 1705, ceràmica campaniana A i B, comuna ità-

lica, comuna de tradició ibèrica, oxidada i reduï-
da emporitana, ibèrica pintada (kalathos), engalba 
blanca, àmfora ibèrica, àmfora massaliota, àmfora 
púnica, àmfora grecoitàlica, àmfora itàlica Dressel 
1A, morter.

Ue 1707, ceràmica comuna itàlica, grisa emporita-
na, ibèrica pintada (kalathos), àmfora ibèrica, tor-
tera.

Ue 1757, ceràmica campaniana A, B i indetermina-
da, comuna de tradició ibèrica, grisa emporitana, 
àmfora ibèrica, àmfora púnica, àmfora grecoitàlica, 
àmfora itàlica (Dressel 1B).

Ue 1780, ceràmica campaniana B, comuna de tradi-
ció ibèrica, grisa emporitana, àmfora itàlica (Dres-
sel 1B o C).

Ue 1827, ceràmica campaniana B, àmfora itàlica.
Ue 1216, ceràmica campaniana B (làm. xix, 14), àm-

fora itàlica.
Ue 1235, àmfora itàlica.
Ue 1797, ceràmica campaniana B, comuna de tradi-

ció ibèrica, grisa emporitana, engalba blanca, àm-
fora itàlica, pondus.

Ue 1794, ceràmica campaniana A i vernís negre in-
determinat, parets fines baixrepublicanes, comuna 
itàlica, comuna de tradició ibèrica, grisa emporita-
na, àmfora púnica.

Ue 1859, ceràmica campaniana A i B, parets fines baix-
republicanes, comuna itàlica, comuna de tradició 
ibèrica, grisa emporitana, àmfora ibèrica, àmfora 
itàlica.
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Ue 1881, ceràmica campaniana B, comuna itàlica, co-
muna de tradició ibèrica, grisa emporitana, ibèrica 
pintada (kalathos), àmfora itàlica.

Ue 1181, ceràmica campaniana A i B, parets fines 
baix republicanes, grisa emporitana, oxidada empo-
ritana, àmfora itàlica.

Ue 1286, ceràmica grisa emporitana, àmfora itàlica.
Ue 1770, ceràmica grisa emporitana, àmfora ibèrica.
Ue 1769, ceràmica grisa emporitana, engalba blanca.
Ue 1773, ceràmica comuna itàlica.
Ue 1806, ceràmica grisa emporitana.
Ue 1350, àmfora ibèrica.
Ue 1005, kalathos.
Ue 1926, ceràmica d’engalba blanca, àmfora itàlica.
Ue 1197, àmfora itàlica.
Ue 1089, ceràmica campaniana B i C, àmfora itàlica.
Ue 1241, àmfora itàlica.
Ue 1737, ceràmica de vernís negre.

Ue 1107, ceràmica campaniana A, àmfora itàlica.
Ue 1120, ceràmica de vernís negre, campaniana A i B, 

comuna itàlica, grisa emporitana, ibèrica pintada, 
comuna de tradició ibèrica, àmfora ibèrica, àmfora 
itàlica.

Ue 1722, ceràmica grisa emporitana, àmfora itàlica.
Ue 1723, àmfora ibèrica.
Ue 1333, àmfora itàlica.
Ue 1314, àmfora itàlica.
Ue 1434, ceràmica comuna de tradició ibèrica.
Ue 1416, ceràmica grisa emporitana.
Ue 1547, àmfora itàlica.
Ue 1318, àmfora itàlica.
Ue 1303, ceràmica grisa emporitana, àmfora itàlica.
Ue 1485, àmfora itàlica.
Ue 1796, kalathos, àmfora itàlica.
Ue 1163, ceràmica campaniana B.
Ue 1179, àmfora ibèrica.

Làmina xv.
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Ue 1097, ceràmica campaniana A, àmfora itàlica.
Ue 1099, àmfora itàlica.
Ue 1103, ceràmica de vernís negre, àmfora itàlica.
Ue 1109, ceràmica campaniana A, àmfora itàlica.
Ue 1102, ceràmica campaniana C, àmfora itàlica.
Ue 1105, ceràmica campaniana C, àmfora itàlica.

Ue 1539, ceràmica grisa emporitana, àmfora púnica, 
àmfora itàlica.

Ue 1372, ceràmica de vernís negre.
Ue 1390, ceràmica grisa emporitana, àmfora itàlica.
Ue 1401, àmfora itàlica.
Ue 1404, àmfora itàlica.

Làmina xvi.
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Ue 1413, ceràmica comuna itàlica, ceràmica grisa em-
poritana, àmfora ibèrica.

Ue 1443, ceràmica de vernís negre.
Ue 1451, ceràmica campaniana B, ceràmica grisa em-

poritana.
Ue 1534, àmfora itàlica.
Ue 1771, ceràmica comuna de tradició ibèrica, cerà-

mica grisa emporitana.
Ue 1746, ceràmica campaniana B, ceràmica grisa em-

poritana.

Ue 1812, parets fines baixrepublicanes, ungüentari.
Ue 1817, àmfora itàlica.
Ue 1711, ceràmica campaniana A i B, ungüentari, 

àmfora itàlica.
Ue 1714, ceràmica de vernís negre, comuna de tradi-

ció itàlica, àmfora ibèrica.
Ue 1720, àmfora ibèrica, àmfora itàlica.
Ue 1800, àmfora itàlica.
Ue 1432, ceràmica comuna de tradició ibèrica.
Ue 1436, ceràmica campaniana A i B.

Làmina xvii.
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Ue 1522, ceràmica campaniana A i B, grisa emporita-
na i àmfora itàlica.

Ue 1064, kalathos, àmfora púnica, àmfora itàlica.
Ue 1068, ceràmica comuna itàlica, àmfora itàlica.
Ue 1069, àmfora púnica, àmfora itàlica.
Ue 1364, ceràmica de vernís negre, comuna itàlica.
Ue 1591, àmfora ibèrica, àmfora itàlica.
Ue 1596, ceràmica comuna de tradició ibèrica.
Ue 1647, ceràmica comuna itàlica.
Ue 1683, ceràmica de vernís negre.
Ue 1750, ceràmica comuna de tradició ibèrica, grisa 

emporitana.

1.1. valoració global

Terrissa d’importació
Si ens centrem, primerament, en la ceràmica impor-

tada de vernís negre, observem aquests fets: en campa-
niana A, preferentment tardana, s’han recuperat dotze 
fragments informes, una base no identificada i dues 
formes, amb un individu en cada cas, una escudella de 
la forma Lamboglia 31b i una vora del plat Lamboglia 
5. En total, quinze fragments. Hi hauríem d’afegir uns 
quants fragments en onze unitats estratigràfiques més, 
més modernes o poc clares, estratigràficament.
campaniana B de cales, majoritàriament. En total 

deu fragments indeterminats i tres formes identifi-
cades, l’escudella Lamboglia 1, amb un individu, la 
Lamboglia 8A, amb dos, i, en deu ocasions, el plat 
de la forma 5. En total, vint-i-tres fragments. Afe-
gim-hi la presència en disset unitats estratigràfiques 
més, més modernes.

vernís negre indeterminat. En total tretze fragments 
amb diverses formes, algunes de les quals correspo-
nen a la forma Lamboglia 5. També s’han localitzat 
en onze unitats estratigràfiques més modernes, en 
tres de les quals van ser classificats com a campa-
niana C.

ceràmica comuna itàlica. Puntualment present. Hem 
identificat, en dues ocasions, unes tapadores de la 
forma 5, una vora i un fons indeterminat i un frag-
ment informe. Sis fragments en total. Altrament, 
s’han localitzat fragments en cinc unitats estratigrà-
fiques més modernes.

ceràmica de parets fines. És, tota, clarament baixre-
publicana i, preferentment, d’importació. N’hem 
recuperat vuit fragments informes, dues vores assi-
milables a la forma Mayet 2, dues vores i una base 
a la Mayet 3, i una nansa. Dotze fragments en total. 
També n’hem recuperat fragments en quatre estrats 
més moderns.

àmfora itàlica. Vuitanta-un fragments informes, quatre 
vores assimilables a la forma Dressel 1A, una a la 
Dressel 1B, dos peus i dues nanses. N’hem detectat 
la presència en quaranta-cinc estrats més tardans, 
amb una vora Dressel 1A i dues Dressel 1B (i, potser, 

en una ocasió, 1C). Només un cop s’especifica, en la 
descripció, com a àmfora grecoitàlica (UE 1757).

àmfora púnica. Dues vores assimilables a la forma 
Mañà C2/2. Presència en quatre estrats més mo-
derns.

ceràmiques fines indígenes. Produccions locals tèc-
nicament excel·lents i que constitueixen un bon 
fòssil director per a contextos baixrepublicans del 
territori nord-oriental de Catalunya. Les diferents 
classes ceràmiques que comentarem tot seguit te-
nen, sempre, una marcada personalitat, però les 
unes i les altres van ser cuites en els mateixos forns 
i terrisseries que dominen aquesta etapa, en aquest 
territori, i que cal localitzar a Empúries o en la pro-
ximitat immediata. És des d’allí que es comercia-
litzaren.

ceràmiques emporitanes reduïdes i oxidades. La pro-
ducció hegemònica i molt ben definida, amb una 
marcada personalitat, productes propis i adaptació 
d’atuells d’origen forà d’alta acceptació. És molt 
més majoritària la producció reduïda, potser quin-
ze o vint vegades més. L’analitzarem conjuntament, 
ja que procedeixen dels mateixos forns i en defen-
sem una idèntica cronologia.
S’identifiquen dues formes amb claredat: el got an-
sat, D-I, amb tres vores, tres bases i tres nanses, i 
l’escudella carenada A-II, amb dues vores. Cal afe-
gir-hi bases i dues vores no identificades, i quaran-
ta-vuit fragments informes. En total, seixanta-set 
fragments. Se n’ha detectat la presència en vint-i-sis 
unitats estratigràfiques més modernes.

ceràmica d’engalba blanca. Molt similar quant a tèc-
nica de cuita però sempre produint a foc oxidant i 
cobrint exteriorment els atuells, gerres i urnes amb 
la peculiar engalba blanca. Se n’ha localitzat una 
vora característica i disset fragments. En total, di-
vuit. És present en cinc estrats més moderns.

ceràmica ibèrica pintada. Aquesta producció, germa-
na de les dues anteriors, es limità pràcticament a 
produir kalathoi de tres mides. N’hem identificat 
una vora i catorze fragments, i és present en set ni-
vells més moderns.

Pel que fa a les àmfores ibèriques, assenyalem la 
localització de quatre vores, cinc bases i cinquanta-sis 
fragments informes, seixanta-cinc fragments en total. 
Se n’han localitzat en onze estrats més moderns. 

altres produccions que cal considerar
Voldríem remarcar la presència de quatre vores de 

morters, tres dels quals de perfil triangular, de diversos 
pondera i diverses torteres, un fragment de tegula i un 
conjunt, numèricament notable, de fragments de dolia, 
amb setze vores, vuit bases i noranta-quatre fragments 
informes i dues grans grapes de plom usades per reparar 
reci pients trencats. En total són cent divuit fragments.
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Cal remarcar la localització de dues monedes de 
bronze, un as d’Empúries (Untikesken) i un as ibèric 
de seca indeterminada que confirmarien totes les con-
sideracions cronològiques apuntades.

1.2. cronologia

A l’hora de datar el moment fundacional dels 
Ametllers semblaria que no és possible anar més en-
llà de proposar una cronologia entre mitjan segle ii i 
mitjan segle i aC. Tanmateix, els indicis puntuals, les 
dades globals i la comparació amb jaciments similars 
ens inclinen a proposar una datació inicial per al lloc 
de primer terç del segle i aC i, potser, tercera dèca-
da. En efecte, l’absoluta majoria de campaniana B i la 
presència de peces pròpies de la fàcies més tardana de 
la A van en aquesta direcció, que confirmarien els re-
cipients amfòrics, les monedes i, sobretot, la ceràmica 
de parets fines i les ceràmiques indígenes de qualitat, 
que ens ofereixen, amb força, un panorama caracterís- 
tic de primera meitat del segle i aC. Podrien ser estrats 
de confrontació els nivells d’abandonament de Bor-
degassos (Sant Mori, Vilopriu) (Casas, Merino i So-
ler 1991, 121-133), de la fase ibèrica de la Quintana 
(Cervià de Ter) (Castanyer, Roure, Tremoleda 1987, 
187-194), de l’oppidum de la muntanya de Sant Julià 
de Ramis (Burch et al  2000, 108-112), de les sitges 
Gall 1 i 2 del fòrum emporità (Aquilué et al  1984, 
367-427) o els nivells fundacionals de Gerunda (Nolla 
1999, 181-214).

2. Nivells augustals

Aquest conjunt d’unitats estratigràfiques defineixen 
la fase constructiva del gran edifici augustal. Convé 
recordar que, en sentit estricte, algunes de les unitats 
analitzades en l’apartat anterior potser podrien posar-se 
en relació amb aquest moment i, com veurem, alguns 
que estratigràficament formen part d’aquesta etapa 
ofereixen un panorama perfectament representatiu del 
moment baixrepublicà. Aquests els analitzarem a part. 
Com s’anirà veient, reblen el panorama que acabem 
de descriure.

Àmbit 2
Ue 1305 (Farcit de terraplenament anterior a la cons-

trucció de l’àmbit 2 i 3)
Terra sigillata itàlica, amb la forma Conspectus 
17 / Goudineau 27 (Ettlinger et al  2002, 80-81) 
(1) (làm. xv, 1), i Conspectus 16 o 18 (Ettlinger 
et al  2002, 82-83) (2) (làm. xv, 2), el peu d’una 
copa decorada Dragendorff Ia (làm. xv, 3) i dos 
fragments informes, ceràmica de parets fines (2), 
ceràmica comuna oxidada (18), ceràmica comuna 
local (30), amb una vora d’una gerra (làm. xv, 4), 

ceràmica de pasta grisa (4), amb una gerra de peu 
marcat i base plana (làm. xv, 5), grollera de cuina 
(17), gran vas (1), àmfora púnica (3), àmfora ità-
lica (3), àmfora del país (139), àmfora bètica (6), 
àmfora inclassificable (25), àmfora de producció 
local, amb una interessant col·lecció de vores de 
Dressel 2-4 i Dressel 8 emporitana, i un fragment 
de dolium.

Ue 1306 (Farcit de terraplenament que cobria parci-
alment la UE 1305)
Un peu de la forma Goudineau 36 en terra sigilla-
ta itàlica (làm. xv, 6), ceràmica de parets fines (2), 
tres vores de tapadora en ceràmica comuna oxidada 
(làm. xv, 8 i 9), ceràmica comuna oxidada (27), una 
vora de gerra de ceràmica comuna local (làm. xv, 
7), ceràmica de pasta grisa, amb una gerreta (làm. 
xv, 7), un fragment de llàntia, una base de gran vas 
(làm. xv, 10), àmfora púnica (3), àmfora del país 
(22), àmfora bètica (2) i vint-i-un fragments d’àm-
fora no identificada.

Àmbit 13
Ue 1694 (Paviment d’opus signinum del porticat. Tots 

els nivells inferiors són augustals o republicans)
Set vores de terra sigillata itàlica amb les formes 
Goudineau 13 / Conspectus 14.1 (Goudineau 
1968, 289; Ettlinger et al  2002, 76-77) (làm. xv, 
16), Goudineau 23 / Conspectus 12.5 (Goudineau 
1968, 296; Ettlinger et al  2002, 72-73) (làm. xv, 
12), Conspectus 14 (Ettlinger et al  2002, 76-77) 
(làm. xv, 13), Conspectus 18 (Ettlinger et al  2002, 
82-83) (làm. xv, 15) i Conspectus 25 (Ettlinger 
et al  2002, 96-97) (làm. xv, 14), un fragment 
de ceràmica de roig intern pompeià, una vora de 
campaniana A, forma Lamboglia 27 (làm. xv, 11), 
comuna oxidada (57), amb diverses vores (làm. xv, 
17 i 18), algunes de les quals recorden extraordi-
nàriament les de les ceràmiques d’engalba blanca 
(làm. xv, 19 i 20), grisa emporitana (3), grollera de 
cuina (20), àmfora itàlica (9), àmfora del país (37), 
bètica (12), una vora d’àmfora de vi de Cos, amb 
cronologies fermes entre segle i aC i i dC (làm. xv, 
21) i àmfora indeterminada (35).

Ue 1705 (Farcit d’elevació del terreny per sota del pa-
viment UE 1694)
Entre el material més antic, destaquem onze frag-
ments de ceràmica campaniana A, amb vores de la 
forma Lamboglia 31, amb decoració interior amb 
pintura blanca (làm. xvi, 1), i, potser, 33 (làm. xvi, 
3), nou fragments de campaniana B, amb tres vores 
del plat Lamboglia 5 (làm. xvi, 4, 5 i 6) i un de la 
Lamboglia 6 (làm. xvi, 2), parets fines baixrepubli-
canes, forma Mayet 3 (làm. xvi, 14), ceràmica de 
tradició ibèrica (54), oxidades (2) i reduïdes empo-
ritanes (21), amb bicònics (forma D-1) (làm. xvi, 7, 
8 i 9), ceràmica ibèrica pintada (3), d’engalba blan-
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ca, amb diverses gerres (làm. xvi, 10 a 12), comuna 
oxidada (24), comuna local (1), morters (2), tots 
dos baixrepublicans i un decorat a dittate amb paral-
lels en estrats del segle ii aC a Empúries (Aquilué et 
al  1984, 290, fig. 117, 11) (làm. xvi, 15), grollera 
de cuina, àmfora ibèrica (21), massaliota (1), púnica 
(40), àmfora itàlica (24), amb una vora Dressel 1A 
(làm. xvi, 16), àmfora del país (11), indeterminada 
(8), nou fragments de dolium, amb una vora i dos 
fons, vidre (1) i fragments de tegula (3).

Ue 1757 (Nivell de cendres situat per sota de la UE 
1705)
Dos fragments de ceràmica campaniana A, un de B i 
un de vernís negre indeterminat, un fragment inde-
terminat de llàntia, comuna de tradició ibèrica (13) 
(làm. xvi, 21), grisa emporitana (10), amb una vora 
i una base d’un bicònic (forma D-1) (làm. xvi, 19 
i 20), ceràmica grollera de cuina (36) (làm. xvi, 
23), àmfora ibèrica (65), àmfora púnica (11), àm-
fora itàlica (15), amb una vora de Dressel 1A (làm. 
xvi, 22), àmfora tarraconense (2) i tres fragments 
de dolium.

Àmbit 14
Ue 1707 (Farcit d’elevació del terreny)

Ceràmica comuna de tradició ibèrica (16), una vora 
d’ansat (forma D-1) de ceràmica grisa emporitana 
(làm. xvi, 17), ibèrica pintada (1), grollera de cuina 
(20), àmfora ibèrica (4), àmfora púnica (7), àmfora 
del país (3), un fragment de dolium i una tortera 
(làm. xvi, 18).

Àmbit 19
Ue 1780 (Nivell per sota l’hipocaust. Construcció de 

l’àmbit)
Una vora indeterminada de campaniana B, cerà-
mica comuna de tradició ibèrica (1), ceràmica gri-
sa emporitana (7), comuna oxidada (5), una vora 
d’àmfora itàlica Dressel 1B (làm. xvii, 1), àmfora 
de la Tarraconense (2).

Àmbit 23
Ue 1827 (Nivell amb restes d’estucs. Abandonament 

republicà i construcció augustal)
Sis fragments de ceràmica campaniana B, amb una 
vora de la forma Lamboglia 5 (làm. xvii, 2), co-
muna oxidada (3), grollera de cuina (2) i àmfora 
itàlica.

Àmbit 33
Ue 1216 (Farciment d’un retall de la roca)

Una base de la forma Lamboglia 5/7 en campania-
na B (làm. xix, 14), un fragment informe de terra 
sigillata itàlica, ceràmica de parets fines (2) (làm. 
xix, 15), comuna oxidada (10), grollera de cuina 
(22) (làm. xix, 16), àmfora púnica, àmfora itàli-

ca (1), àmfora tarraconense (17), amb una vora de 
producció local, àmfora indeterminada (11) i vuit 
fragments de dolium.

Ue 1235 (Farciment d’una sitja)
Ceràmica comuna de tradició ibèrica (3), ceràmica 
comuna oxidada (5), comuna de pasta blanca (1), 
grollera de cuina (12) (làm. xix, 17 i 18), àmfora ibè-
rica (5), àmfora itàlica (2) i una vora d’àmfora inde-
terminada, potser una Lamboglia 2 (làm. xix, 19).

Àmbit 32
Ue 1797 (Estrat sota el rudus del sòl. Farciment au-

gustal)
Tres fragments de ceràmica campaniana B, amb una 
vora de la forma Lamboglia 1, ceràmica comuna de 
tradició ibèrica (17), grisa emporitana (4), ibèrica 
pintada (1), una vora d’engalba blanca, comuna 
oxidada (40), grollera de cuina (28), àmfora itàlica 
(1), tarraconense (8), local (4), tres fragments de 
dolium, un pondus i un fragment d’imbrex.

Àmbit 34
Ue 1794 (Nivell superior d’un farciment per sobre de 

les restes d’un sòl de treball de morter. Elevació del 
terreny d’època augustal)
Ceràmica campaniana A, una base de la forma 
Lamboglia 5 (làm. xix, 20), un fragment de ce-
ràmica de vernís negre indeterminat, ceràmica de 
parets fines baixrepublicana (4), amb una base de la  
forma Mayet 2 o 3 (làm. xix, 23), una vora de tapa-
dora, forma 5 Celsa 79.15, de comuna itàlica (làm. 
xix, 21), ceràmica comuna de tradició ibèrica (16), 
ceràmica grisa emporitana (9), amb una vora de 
forma indeterminada (làm. xix, 22), comuna oxi-
dada (33), gran vas (2), grollera de cuina (18), àm-
fora púnica (1), àmfora itàlica (9), amb dues vores 
Dressel 1A (làm. xix, 24 i 25), àmfora tarraconense 
(12), àmfora local (14), quatre fragments de doli-
um, un pondus i un fragment d’imbrex.

Ue 1859 (Farciment de la rasa de fonamentació del 
mur est de l’àmbit (M 163))
Dos fragments de ceràmica campaniana A, amb 
una vora de la forma Lamboglia 27 (làm. xix, 27), 
una base de campaniana B (làm. xix, 26), un frag-
ment de comuna itàlica, un fragment de parets 
fines baixrepublicanes, ceràmica comuna de tra-
dició ibèrica (12), grisa emporitana (3), gran vas 
(7), àmfora ibèrica (2) (làm. xix, 28), àmfora itàlica 
(2), àmfora tarraconense (2), àmfora local (5) i una 
vora d’àmfora indeterminada (làm. xix, 29).

Àmbit 35
Ue 1881 (Nivell de circulació amb forats de pal. Terra 

de paleta augustal)
Un fragment de ceràmica campaniana B, una vora 
de ceràmica presigil·lada amb decoració al llavi 
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d’òvuls (làm. xix, 30), una vora de tapadora de co-
muna itàlica (forma 5 Celsa 79.15) (làm. xix, 31), 
llànties (3), ceràmica comuna de tradició ibèrica 
(22), grisa emporitana (4), ibèrica pintada (1), àm-
fora itàlica (4), amb una vora Dressel 1B (làm. xix, 
32), àmfora local (37), amb vores interessants.

2.1. valoració global

Veurem conjuntament, en primer lloc, les unitats 
estratigràfiques 1705, 1707, 1757, 1780, 1827, 1216, 
1235, 1797, 1794 i 1859, que ens ofereixen un pano-
rama perfectament baixrepublicà tot i pertànyer, des 
d’un punt de vista constructiu, a aquesta segona fase 
de la història del lloc. Val la pena analitzar-los inde-
pendentment, ja que ens ofereixen un panorama més 
propi de l’etapa inicial que de la segona. Com consta-
tarem, no fan sinó confirmar les conclusions a les quals 
hem arribat anteriorment (supra).

Si comencem per la descripció de la ceràmica im-
portada, assenyalem la presència d’una vora de l’escu-
della Lamboglia 31, una altra del recipient Lamboglia 
27 i del plat Lamboglia 5, amb dotze fragments infor-
mes, preferentment de la fase de producció més mo-
derna. En total, quinze. Pel que fa a la B, tota de Cales, 
identifiquem la forma Lamboglia 1, un cas, 5, en sis 
ocasions, 6, un cas, i 8, un cas, i onze fragments in-
formes. En total, vint. Hi afegiríem una vora, no clas-
sificada, i un fragment informe de ceràmica de vernís 
negre indeterminada.

També es va localitzar ceràmica comuna itàlica, 
amb dues vores de tapadora, una d’indeterminada 
i cinc fragments informes i parets fines republicanes 
d’importació, amb una vora del gobelet Mayet 3, una 
base assimilable a la forma 2 o 3 i tres fragments in-
formes.

Quant a la presència d’àmfora itàlica, assenyalem la 
localització de quatre vores de Dressel 1A i una d’1B i 
cinquanta fragments informes.

ceràmiques indígenes fines
Si comencem per les emporitanes, amb majoria de 

les reduïdes, cal indicar la identificació de tres formes, 
la A-II, una base, la D-I, amb tres vores i dues bases, i 
la 19, amb una vora i quaranta-vuit fragments indeter-
minats (Barberà, Nolla i Mata 1993, 24 i 32-36; Nolla 
1999, 186-189).

Quatre vores de ceràmica d’engalba blanca i cinc 
fragments de kalathos.

Pel que fa a l’àmfora ibèrica, s’han recuperat tres 
vores i vuitanta-nou informes.

altres produccions
Només cal assenyalar la identificació d’un mor-

ter baixrepublicà a dittate ben característic d’aquesta 
mena de contextos.

No cal insistir en la similitud absoluta amb el ma-
terial analitzat anteriorment. Aquests conjunts no fan 
altra cosa que confirmar el que hem exposat anterior-
ment.

els nivells plenament augustals
A partir d’aquest moment, no podem fer com hem 

obrat en estudiar el moment fundacional de l’edifici i 
considerar tots aquells materials antics ben estratificats 
o fora de context. Des d’ara només ens són útils, de 
cara a proposar una datació fiable, aquells recuperats 
en estrats fiables estratigràficament.

En aquesta etapa (fase ii), els fòssils directors can-
vien i el lloc de les ceràmiques envernissades de negre 
és ocupat per les produccions itàliques de recobriment 
vermell.

Hem identificat les següents formes: Conspectus 
14, una vora, Conspectus 16 o 18, una base, Conspec-
tus 17, una vora i una base Conspectus 18, una vora 
Conspectus 25 decorada amb estries, una vora Goudi-
neau 13 / Conspectus 14.1, versemblantment, una altra 
vora de la forma Goudineau 23 / Conspectus 12.5, una 
vora Goudineau 26 / Conspectus 18.3, amb dubtes, 
una vora, Goudineau 36 / Conspectus 18.2, una base 
de la copa decorada Drag. Ia i dos informes. A més, 
una vora decorada amb òvuls no classificada que imita 
les produccions envernissades de vermell itàliques.

Assenyalem també la recuperació d’uns pocs frag-
ments de plat tapadora de ceràmica africana, forma 
Ostia II, 302, que es detecten des d’època augustal 
(Aquilué 1995, 67). 

Pel que fa a les àmfores, destaquem la presència 
contundent d’àmfora de vi de la Tarraconense, amb 
les peculiars argiles ataronjades, vermelles amb molta 
sorra i, molt interessant, una producció local que es 
va trobant contínuament en el jaciment en quantitats 
notables i amb algunes peces molt afectades per una 
cuita deficient, amb cinc vores i trenta-tres informes, 
amb els recipients Dressel 2-4 i Dressel 8 emporitanes, 
molt personals. Com a peça interessant, cal assenyalar 
una vora d’àmfora de vi de procedència egea (Cos), de 
forma bombada característica de les produccions més 
tardanes del segle i aC i d’inicis de la centúria següent.

A l’hora de valorar cronològicament aquestes uni-
tats estratigràfiques no podem fer servir altres ceràmi-
ques ni altres dades significatives. Davant d’aquesta 
situació i amb el que tenim a la mà, proposaríem una 
cronologia per a la construcció de la gran vil·la de la 
fase ii a l’entorn del canvi d’era o poc més tard, en el 
darrer decenni del principat d’August. Així semblarien 
confirmar-ho les formes documentades de terra sigillata 
itàlica, les àmfores recuperades amb un domini exultant 
de les produccions autòctones i les locals, on destaquen 
perfils d’una certa modernitat (Dressel 2-4 i Dressel 8 
emporitana) i la presència de les primeres i més anti-
gues produccions africanes de ceràmica de cuina.
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3. Nivells julioclaudis

El conjunt que comentarem tot seguit és format per 
unes quantes unitats estratigràfiques que documenten, 
segons pensem, un seguit de reformes puntuals o la 
conclusió de treballs dissenyats i no acabats. No ho 
podem considerar una gran fase constructiva per tal 
com les modificacions només afecten uns espais deter-
minats. Tanmateix, per l’entitat de les reformes, per la 
simultaneïtat del procés, sí que caldria considerar-les 
un moment especial dins de la llarga fase ii.

Àmbit 7
Ue 1181 (Nivell per sota del superficial)

Ceràmica de vernís negre (5), amb una vora assimila-
ble a la forma Lamboglia 33b, terra sigillata sud-gàl-
lica (3) amb una vora de la forma decorada Drag. 
29c (làm. xx, 1), una vora de ceràmica de parets fi-
nes baixrepublicana forma Mayet 3 (làm. xx, 3), ce-
ràmica comuna oxidada (3) (làm. xx, 2), comuna de 
pasta clara (1), ceràmica comuna de tradició ibèrica 
(14), grisa emporitana (6), amb un bicònic (forma 
D-1) i una petita escudella carenada (forma B) (Bar-
berà, Nolla i Mata 1993, 27-29), oxidada emporita-
na (1), grollera de cuina, amb olles de perfils d’època 
augustal o un xic més modernes, àmfora ibèrica (7), 
àmfora púnica (1), àmfora itàlica (1), àmfora tarra-
conense, amb una vora de Pascual 1, àmfora local, 
amb un peu llarg i cilíndric i uns senyals gravats ante 
cocturam, àmfora indeterminada (5).

Àmbit 39
Ue 1286 (Nivell d’ús del segle i. Molta àmfora local. 

Primera cuina)
Terra sigillata itàlica, tres fragments, una vora de 
la forma Conspectus 17 (làm. xx, 4), terra sigillata 
sud-gàl·lica (2), parets fines indeterminades, amb 
una base d’un gobelet baixrepublicà (6) (làm. xx, 5 

i 6), ceràmica d’engalba interna roig pompeià (2), 
amb una vora d’una cassola (làm. xx, 7), una vora 
de plat tapadora de ceràmica africana de cuina, co-
muna oxidada (20), llànties (3), morter (2), for-
ma Dramont 2 (làm. xx, 8), grisa emporitana (1), 
grollera de cuina (21), àmfora ibèrica (1), àmfora 
itàlica (4), àmfora local, forma Dressel 2-4 i Dressel 
8 i peus diversos, àmfora tarraconense, amb Dressel 
2-4, preferentment (690), un fragment de dolium, 
tegula (1) i vidre (2). Assenyalem la troballa d’una 
moneda, un semis, versemblantment, molt mal 
conservat i que no podem classificar, i d’un objecte 
d’os troncocònic i ben acabat.

Ue 1290 (Nivell en què es retallà, posteriorment, el 
petit forn domèstic)
Terra sigillata itàlica, forma Goudineau 32 (làm. 
xx, 9), terra sigillata sud-gàl·lica (1), ceràmica co-
muna oxidada (1), comuna de pasta clara (1), gro-
llera de cuina (1), àmfora tarraconense (una única 
peça trencada en nou fragments), àmfora local (9). 

Àmbit 49
Ue 1770 (Restes d’un sòl de signinum molt malmès 

que pavimentava l’estança)
Terra sigillata sud-gàl·lica (3), amb una vora de la 
forma Drag. 29A (làm. xx, 11), parets fines indeter-
minades (2), roig intern pompeià (2), una vora de 
plat tapadora de la forma Ostia II, 302, de la cerà-
mica de cuina africana (làm. xx, 13), comuna oxida-
da (2) (làm. xx, 12, 14, 15 i 16), ceràmica comuna 
local, vores i bases, comuna de pasta grisa (1), llàn-
ties (2), grisa emporitana (1), gran vas (7), àmfora 
ibèrica (12), àmfora tarraconense, àmfora local, amb 
vores Dressel 2-4 i Dressel 8 emporitana, vidre (2).

Ue 1769 (Nivell situat sota el paviment UE 1770)
Terra sigillata itàlica (4), amb una vora de la for-
ma Goudineau 41a, amb decoració aplicada, ter-
ra sigillata sud-gàl·lica (14), amb una vora Drag. 

Làmina xxv.
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24/25 (làm. xx, 17) i una base potser de la forma 
Drag. 37 (làm. xx, 18), parets fines indeterminades 
(4), africana de cuina (3), amb una vora de plat 
tapadora de la forma Ostia II, 302 (làm. xx, 19), 
comuna oxidada (27), comuna de pasta grisa (1), 
un fragment d’una llàntia, grisa emporitana (5), 
engalba blanca (3), grollera de cuina (6), àmfora 
tarraconense (1).

Ue 1773 (Anivellament del terreny sota la UE 1769)
Terra sigillata itàlica (2), terra sigillata sud-gàl·lica 
(1), forma Drag. 27 (làm. xx, 20), tres vores de 
tapadores, forma 5 Celsa 79.15, de comuna itàlica 
(làm. xx, 21), ceràmica de cuina africana (5), al-
guna amb engalba en la cara interna (1), comuna 
oxidada (2) (làm. xx, 22), àmfora tarraconense (3), 
àmfora local, Dressel 2-4, vidre (1).

Làmina xxvi.
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Bloc sud-occidental
Ue 1806 (Nivell inferior situat gairebé sobre la ro-

ca)
Terra sigillata itàlica (17), amb vores i un peu de 
la forma Goudineau 28 (làm. xx, 23, 24 i 26) i 
Ritt. 12A (làm. xx, 25), terra sigillata sud-gàl·lica 
(37), amb una vora Drag. 37, decorada (làm. xx, 
29), parets fines, amb un got de la forma Mayet 
37 (làm. xx, 27), de parets sorroses, ceràmica de 
cuina africana (5), amb una base de plat tapadora 
(làm. xx, 28), comuna oxidada (56), comuna de 
pasta grisa, un fragment de llàntia, un fragment 
d’amforisc aprofitat com a tub, grisa emporitana 
(2), gran vas (10), àmfora local (28), àmfora tar-
raconense (6), àmfora bètica (1), àmfora indeter-
minada (2).

3.1. valoració global

El fòssil director d’aquest moment és, entre les 
ceràmiques fines d’importació, la terra sigillata sud-
gàl·lica, ben present en cada una de les unitats iden-
tificades. Entre les formes identificades assenyalem 
una vora de la petita copa de la forma Drag. 24/25,  
una base de la forma Drag. 27, dues vores de l’escude-
lla decorada Drag. 29 i una vora i un peu de l’escudella 
decorada hemisfèrica Drag. 37, amb divuit fragments 
indeterminats.

Assenyalem, també, la presència d’un gran morter 
de la forma Dramont 2, que es documenta durant tot 
el segle i fins a inicis del ii, i una copa de ceràmica de 
parets fines assimilable a la forma Mayet 37, amb da-
tacions fermes fins a època de Vespasià (López 1989, 
174-190).

Entre la ceràmica de procedència africana només 
documentem terrissa de cuina amb uns quants plats 
tapadora de la forma Ostia II, 302, cinc vores que 
es daten entre l’època augustal i els inicis del segle ii 
(Aquilué 1995, 67).

Quant a les àmfores, el panorama és dominat per 
les àmfores de vi de la Tarraconense i, especialment, 
per les de producció local, on continuen sent presents 
les formes Dressel 2-4, quatre vores i un peu, i les 
Dressel 8 locals (vuit vores). 

Caldria datar aquesta subfase en el tercer terç del 
segle i. 

4. Primera meitat / mitjan segle ii

Àmbit 1
Ue 1350 (Nivell anterior a la construcció de l’àmbit)

Terra sigillata sud-gàl·lica, amb una vora de la for-
ma Drag. 29A (làm. xxi, 2), parets fines indeter-
minades (1), roig intern pompeià, una vora d’una 
gran cassola (làm. xxi, 1), cuina africana (2) amb 

una vora d’una cassola forma Ostia III, 267 (làm. 
xxi, 4), comuna oxidada (4), ceràmica comuna 
local (11), amb formes (làm. xxi, 3), grollera de 
cuina (5), àmfora local (21), amb una vora Dressel 
2-4, àmfora bètica (1), àmfora africana (3), àmfora 
indeterminada (2).

Àmbit 3
Ue 1555 (Nivell sota el rudus del paviment del di-

pòsit)
Africana de cuina amb engalba a l’interior (2), una 
vora Lamboglia 10B (làm. xxi, 5), ceràmica de pa-
rets fines engalbada, amb una base indeterminada, 
comuna oxidada (1), comuna de pasta grisa (2), 
grollera de cuina (10), àmfora gal·la (8), àmfora 
tarraconense (6).

Àmbit 6
Ue 1462 (Restes d’un antic nivell de circulació del 

jardí)
Terra sigillata sud-gàl·lica (2), amb una vora de la 
forma Drag. 37 (làm. xxi, 6), terra sigillata africana 
A1 (3), una base indeterminada, africana de cuina 
(10), amb una vora de plat tapadora de la forma 
Ostia I, 261 (làm. xxi, 7), comuna oxidada (19), 
comuna de pasta grisa (1), dos fragments de llàn-
tia, un fragment de morter, gran vas (1), grollera 
de cuina (5), àmfora local (2), àmfora tarraconense 
(4), vidre (3).

Ue 1478 (Petit nivell al centre de l’espai. Restes d’un 
nivell de circulació del jardí?)
Terra sigillata itàlica (1), ceràmica africana de cuina 
amb engalba interna, forma Lamboglia 10B (làm. 
xxi, 8), africana de cuina, vora de la forma Ostia 
III, 267 (làm. xxi, 9) i vora de la forma Ostia I, 261 
(làm. xxi, 10), comuna oxidada (10), fragment de 
llàntia, grollera de cuina (2), àmfora local (10), 
amb una vora, àmfora tarraconense (9), àmfora 
africana (1).

Àmbit 21
Ue 1005 (Farciment al sud de la cisterna. Remodela-

ció del porticat de migdia)
Terra sigillata sud-gàl·lica (1), terra sigillata africa-
na A1, una vora indeterminada, comuna oxidada 
(12), ibèrica pintada, una vora de kalathos, grollera 
de cuina (3), àmfora local (4), amb una vora de 
Dressel 2-4, àmfora indeterminada.

Ue 1012 (Farciment al sud de la cisterna. Remodela-
ció del porticat de migdia)
Terra sigillata africana A1 (4), amb una vora inde-
terminada, africana de cuina (2), amb una vora de 
cassola Lamboglia 10A (làm. xxi, 11), comuna oxi-
dada (8), gran vas (2), grollera de cuina (3), àmfora 
tarraconense (2), àmfora bètica (1), àmfora africa-
na (1), vidre (1).
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Àmbit 32
Ue 1926 (Farciment superior de la sitja UE 1925)

Parets fines baixrepublicanes (1), ceràmica africana 
de cuina (6), amb una vora de plat tapadora de la 
forma Ostia I, 261 (làm. xxi, 13) i d’una cassola 
de llavi d’ametlla, forma Ostia III, 267 (làm. xxi, 
12), comuna oxidada (10), comuna de pasta grisa 
(1), ceràmica d’engalba blanca (1), grollera de cui-
na (4), àmfora itàlica (3), amb una vora Dressel 1A, 
àmfora tarraconense (17), àmfora indeterminada 
(1) i quinze tessel·les.

Àmbit 33
Ue 1197 (Nivell a un costat i l’altre del desguàs lligat 

a la seva construcció)
Terra sigillata africana A1 (1), ceràmica de cuina 
africana (2), amb una vora de cassola de la forma 
Ostia III, 267, parets fines (1), comuna itàlica (2), 
comuna oxidada (15) (làm. xxi, 14), comuna de 

pasta clara, grollera de cuina (24), àmfora itàlica 
(2), àmfora tarraconense (1), àmfora africana (12), 
àmfora indeterminada (2).

Àmbit 38
Ue 1089 (Farciment que omple la rasa i l’entorn de 

l’absis de la piscina)
Ceràmica campaniana B (1), C (2), terra sigillata 
itàlica (3), amb dues vores, una de la forma Gou-
dineau 41a i un peu, terra sigillata sud-gàl·lica (1), 
terra sigillata africana A1 (8), amb un fragment 
de la forma Hayes 8A (làm. xxi, 16), parets fines 
(2), amb una copa de la forma Mayet 37, comuna 
africana (4), amb un plat tapadora Ostia III, 332 
(làm. xxi, 15), llànties (3), comuna oxidada, gran 
vas (7), grollera de cuina (3), àmfora itàlica (2), 
àmfora tarraconense (13), amb una vora de Pascual 
1, àmfora bètica (7), àmfora africana (14), àmfora 
indeterminada (7) i vidre (làm. xxi, 17). Assenya-

Làmina xxviii.
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lem la recuperació d’un fragment de tub ceràmic 
(làm. xxi, 18).

Ue 1093 (Segon nivell de circulació del jardí)
Terra sigillata itàlica (15), amb una vora de la for-
ma Goudineau 27, una base amb sigillum intern 
rectangular A M/NE** (?), probablement de la 
mateixa forma, terra sigillata sud-gàl·lica (4), amb 
una vora de la forma Hermet 2/12, terra sigillata 
africana A1, una peça sencera de la forma Hayes 
3A, amb decoració a la barbotina de fulles d’aigua 
(làm. xxi, 19), parets fines (2), comuna oxidada 
(79), comuna de pasta grisa (2), llàntia (1), gran 
vas (4), grollera de cuina (15), àmfora tarraconense 
(8), amb una vora de Dressel 2-4, àmfora bètica 
(2), àmfora africana (1), àmfora indeterminada (1), 
vidre (2).

Ue 1241 (Nivell de terra negra. Cobreix el vell nivell 
de circulació augustal)
Terra sigillata itàlica (2), amb una vora i una base de 
la forma Goudineau 37, aquesta darrera amb sigi-
llum al fons intern il·legible, terra sigillata sud-gàl-
lica (3), amb una forma Ritterling 5, terra sigillata 
africana A1, amb una vora Pallarès 11 / Hayes 138 
(làm. xxi, 20), parets fines (2), cuina africana (11), 
amb les formes Ostia I, 261 (làm. xxi, 23), Ostia 
II, 302, i Lamboglia 10A (làm. xxi, 21 i 22), co-
muna oxidada (11), comuna de pasta clara (2), 
comuna de pasta grisa (3), dos fragments de llàn-
tia, amb un fragment de disc decorat de la forma 
Bussière D II (Casas i Soler 2006, GI1084, 195), 
grollera de cuina (12), àmfora itàlica (1), àmfora 
tarraconense (10), una vora d’àmfora local, àmfora 
africana (8), àmfora indeterminada (2), vidre (3).

Àmbit 39
Ue 1295 (Nivell en què es retallen les estructures 

d’opus testaceum  Segona cuina)
Una vora de terra sigillata itàlica de la forma Gou-
dineau 23, terra sigillata sud-gàl·lica (3), amb una 
vora Drag. 33 (làm. xxi, 24) i un fons indetermi-
nat, africana A1 (1), parets fines (7), una vora de 
cuina africana de la forma Ostia II, 306 (làm. xxi, 
25), comuna oxidada (3), comuna de pasta clara 
(12), comuna de tradició ibèrica (1), llàntia (5), 
gran vas (14) (làm. xxi, 26), grollera de cuina (11), 
àmfora de producció local (24), àmfora bètica (2), 
àmfora africana (2), àmfora indeterminada (3).

Ue 1301 (Estrat situat per sota de la UE 1295) 
Terra sigillata itàlica (9), amb les formes Goudi-
neau 18 i Haltern 7A, terra sigillata sud-gàl·lica, 
amb sis fragments d’una sola peça, africana A1 (1), 
parets fines (6), roig intern pompeià (2), amb una 
vora de la forma Haltern 75A, cuina africana (1), 
comuna oxidada (59), comuna oxidada local (26), 
grollera de cuina (34), àmfora local (120), àmfora 
africana (5), àmfora indeterminada (6), dolium (2). 

Destaquem la recuperació d’un semis, possiblement 
baixrepublicà, molt erosionat i inclassificable.

Àmbit 50
Ue 1819 (Nivell sobre la roca. Construcció de la cam-

bra)
Terra sigillata itàlica (2), africana A, amb una forma 
Hayes 9B (làm. xxi, 27), dues copes de parets fines 
amb decoració de sorra, forma Mayet 3, cuina afri-
cana (2), amb un plat tapadora de la forma Ostia 
II, 302 (làm. xxi, 28), comuna oxidada local (14), 
àmfora local (4), amb una vora Dressel 2-4 i Dres-
sel 8, àmfora tarraconense (2), vidre (4).

Ue 1820 (Nivell de carbons que colga diversos forats 
de la roca)
Terra sigillata itàlica (2), terra sigillata sud-gàl·lica 
(6), amb una vora Drag. 29A o B, i un fons amb 
sigillum, africana A1 (2), amb una vora Hayes 3A 
o B (làm. xxi, 29), ceràmica de parets fines (closca 
d’ou) (1), cuina africana (2), amb una vora de plat 
tapadora Ostia II, 302 (làm. xxi, 30), comuna oxi-
dada local (26), llàntia (1), gran vas (1), grollera de 
cuina (3), àmfora local (9), amb una vora Dressel 
2-4, àmfora tarraconense (2), àmfora indetermina-
da (4), vidre (6).

Bloc sud-oest, extrem nord
Ue 1737 (Anivellament del terreny pràcticament da-

munt la roca natural)
Vernís negre indeterminat (1), terra sigillata itàlica 
(11), terra sigillata sud-gàl·lica (9), amb una vora 
Hermet 2/12, africana A1 (2), amb una vora Lam-
boglia 20 (làm. xxi, 31), parets fines (2), cuina afri-
cana (1), comuna oxidada (38), àmfora local (6), 
àmfora bètica (5), àmfora indeterminada (1), vidre 
(1). Assenyalem la troballa d’un tub ceràmic (làm. 
xxi, 32).

4.1. valoració global

Sovinteja la localització de terra sigillata sud-gàl-
lica amb les formes Drag. 29A, 33, 37, Rit. 5 i Her-
met 2/12, que, tanmateix, ja no són el fòssil direc-
tor en aquesta etapa. Ara cal refiar-se de la ceràmica 
africana A, amb vernissos preferentment A1, amb les 
formes Hayes 3B, dues vores, 8A, una vora, 9B, una 
vora, Lamboglia 20, una vora amb fina decoració de 
rodeta, i Hayes 138, una vora. Pel que fa a la ceràmi-
ca de cuina, assenyalem les formes Ostia I, 261, cinc 
vores, Ostia III, 267, quatre vores, Ostia II, 302, una  
vora, Ostia II, 306, una vora, Ostia III, 332, una vora, 
Lamboglia 10B, una vora, i 10A, tres vores, i Hayes 
200, una vora.

Les àmfores resulten poc significatives, amb pro-
ductes locals, de la Tarraconense i G-IV.

Proposaríem una datació a l’entorn del 150.
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5. Darreries del segle ii

Àmbit 38
Ue 1107 (Farciment interior de la rasa de fonamenta-

ció de la piscina)
Ceràmica de vernís negre (1), africana A1 (6), amb 
una forma Salomonson A12 / Lamboglia c1 (At-
lante 1981, 32) (làm. xxii, 1), parets fines (25), 
comunes africanes amb diversos fragments del got 
amb nansa Hayes 131, una cassola Atlante 107, 
11 (Atlante 1981, 219-220) (làm. xxii, 2) i una 
altra Lamboglia 9A (Aquilué 1995, 69) (8) (làm. 
xxii, 3), roig intern pompeià (1), comuna oxidada 
(53), comuna local, llàntia (15), morter (3), gran 
gibrell africà (làm. xxii, 5), gran vas (16), grollera 
de cuina (12), àmfora itàlica (4), àmfora tarraco-
nense (9), àmfora bètica (4), àmfora africana (18) 
(làm. xxii, 4), àmfora indeterminada (5), pondus 
(1), vidre (6).

Ue 1120 (Reforma de la banda de llevant del pati re-
lacionada amb l’ampliació de les termes)
Ceràmica campaniana B (13), amb les formes Lam-
boglia 1, 2 i 5, terra sigillata itàlica (1), terra sigillata 
sud-gàl·lica (2), amb la forma Hermet 25, africa-
na A (9), amb les formes variant Martín-Mascarell 
1969, fig. 11, n. 1 (Atlante 1981, 32) (làm. xxii, 
7), Lamboglia 3a (Atlante 1981, 32) (làm. xxii, 8 
i 10) i Hayes 6C (Hayes 1972, 29-31) (làm. xxii, 
6), ceràmica de parets fines (21), comuna itàlica 
(2), cuina africana (52), amb les formes Lamboglia 
9A (làm. xxii, 9), Ostia I, 261 (Aquilué 1995, 66-
67) (làm. xxii, 13, 14 i 15), Ostia III, 170 (Aqui-
lué 1995, 66-67) (làm. xxii, 11), Ostia III, 267 
(Aquilué 1995, 68-69) (làm. xxii, 16), Hayes 131 
(Aquilué 1995, 70) i Hayes 200 (Aquilué 1995, 70) 
(làm. xxii, 12), comuna oxidada (116) (làm. xxii, 
19), llànties (10) (làm. xxii, 17 i 18), morter (1), 
gran vas (30), gran gibrell africà (làm. xxii, 21), 
grollera de cuina (60), àmfora bètica (14), àmfora 
tarraconense (38), àmfora local, àmfora africana 
(25), àmfora de base plana G-IV (làm. xxii, 20), 
àmfora indeterminada (6).

Àmbit 39
Ue 1255 (Nivell de colgament de les estructures de la 

segona cuina)
Terra sigillata sud-gàl·lica (1), potser una forma 
Drag. 27, ceràmica africana de cuina, una vora 
Lamboglia 9 (làm. xxiii, 1), comuna oxidada (1), 
comuna local (10), grollera de cuina (4), gibrell 
(làm. xxiii, 2), àmfora local (12).

Ue 1256 (Nivell de colgament de les estructures de la 
segona cuina)
Terra sigillata itàlica, forma Haltern 7A, terra si-
gillata sud-gàl·lica (11), amb una vora Drag. 37, 
africana A (2), parets fines (1), comuna oxidada 

(8), grollera de cuina (12), àmfora tarraconense 
(8), àmfora africana (2), amb una vora africana IB 
(Keay 3B) (Keay 1984, 100-110; Remolà 2000, 
118-119) (làm. xxiii, 3), àmfora indeterminada 
(4).

Àmbit 40
Ue 1548

Terra sigillata sud-gàl·lica, una vora Drag. 18/31, 
africana A (3), amb una vora Hayes 9B (Hayes 
1972, 35-37) (làm. xxiii, 4), africana de cuina (6), 
amb un plat tapadora Ostia I, 261 (làm. xxiii, 5), 
morter (1), gran vas (2), grollera de cuina (16), àm-
fora gal·la (4), àmfora tarraconense (14), àmfora 
bètica (1), àmfora indeterminada (12).

Bloc sud-oest
Ue 1721 (Nivell d’elevació del terreny)

Africana A, una vora Hayes 9B (làm. xxiii, 6), 
parets fines (1), cuina africana (9), amb la forma 
Lamboglia 9 (làm. xxiii, 7 i 9), Ostia III, 267 (làm. 
xxiii, 10) i Ostia II, 302 (làm. xxiii, 8), comuna 
oxidada (22), gran vas (4), àmfora tarraconense 
(2), àmfora bètica (2), àmfora africana (16).

Ue 1722 (Nivell d’elevació del terreny)
Terra sigillata itàlica (97), amb les formes Goudi-
neau 43 i Conspectus 18, terra sigillata sud-gàl·lica 
(27), amb les formes Drag. 11, Drag. 17B, Drag. 
29, terra sigillata hispànica (3), terra sigillata in-
determinada (1), africana A (13), amb les formes 
Hayes 3 (Hayes 1972, 21-25) (làm. xxiii, 11), 
Hayes 8A (Hayes 1972, 33-35) (làm. xxiii, 13) i 
Carandini 1976, fig. 7 (Atlante 1981, 31) (làm. 
xxiii, 12), cuina africana (83), amb les formes Lam-
boglia 10A (làm. xxiii, 14) i 10B (làm. xxiii, 15), 
plats tapadora de la forma Ostia I, 261 (làm. xxiii, 
20, 21 i 22), cassoles de vora d’ametlla Ostia III, 
267 (làm. xxiii, 17, 18 i 19) i gots amb nansa Hayes 
131 (làm. xxiii, 16), comuna oxidada (242) (làm. 
xxiii, 23 a 29), comuna local (28), comuna de pasta 
grisa (3), llàntia (9), gran vas (9), àmfora local (59), 
àmfora gal·la (19), àmfora tarraconense (7), àmfora 
bètica (14), àmfora africana (58), àmfora indeter-
minada (14), dolium (1), vidre (71). Destaquem un 
semis d’August posterior al 31 aC i un fragment de 
stilum d’os.

Ue 1723 (Nivell d’elevació del terreny)
Terra sigillata sud-gàl·lica (2), cuina africana (10), 
comuna oxidada (58), amb una escudella «Lla-
franc», gran vas (3), grollera de cuina (78), àmfora 
bètica (1), àmfora africana (3).

5.1. valoració global

En aquesta etapa, el principal fòssil director és la 
ceràmica africana A i de cuina. Vegem-ne les caracte-
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rístiques. Pel que fa a la producció fina de tipus A, do-
minen els cobriments tardans de tipus A2, posteriors 
al 150. Pel que fa a les formes, hem identificat la Hayes 
3, una vora, Hayes 6C, una vora, Hayes 8A, una vora, 
Hayes 9B, dues vores, Lamboglia 3a, dues vores, i una 
vora respectivament de les formes Salomonson A12 
(Atlante 1981, 32), variant Martín-Mascarell 1969, 
fig. 11, n. 1 (Atlante 1981, 32), i Carandini 1975, fig. 
7 (Atlante 1981, 31). Entre les produccions de cuina 
hem identificat les formes Ostia I, 261 (set vores), Os-
tia II, 302 (una vora), Ostia III, 170 (una vora), Ostia 
III, 267 (sis vores), Atlante 107, 11 (una vora), Hayes 
131 (dues bases), Hayes 200 (dues vores), Lamboglia 
9A (cinc vores), Lamboglia 10A (dues vores) i Lambo-
glia 10B (una vora).

Assenyalem, és important, la presència d’una vora 
de l’escudella «Llafranc», de producció local, i de tres 
vores d’un característic orinal de producció africana de 
pasta groga, i, entre les àmfores, algunes de base pla-
na G-IV, gal·les en algunes ocasions i autòctones en 
d’altres, uns pocs fragments d’àmfora Dressel 20, de 
producció local, i molts fragments d’àmfora africana 
(setanta-cinc fragments), amb una vora d’africana IB 
(Keay 3B) i un peu d’una africana IIA (Keay 4). L’úni-
ca moneda recuperada, augustal, no ens val a l’hora de 
fixar la cronologia d’aquest moment.

Amb aquest material a la mà, caldria proposar una 
datació de segona meitat / darrer terç del segle ii. Ens 
manquen les formes més modernes de la terra sigilla-
ta africana A i la presència de C. La resta del materi-
al, amb paral·lels en multitud d’estrats ben datats en 
aquest moment d’aquest territori, ens ho confirma 
plenament. De bell nou, en el context dels territoria 
d’Emporiae, Gerunda i Aquae Calidae, se’ns fa palès un 
nou cas de grans reformes a l’entorn del principat de 
Septimi Sever (Burch et al  2006, 31-39).

6. Segle iii avançat

Àmbit 1
Ue 1333 (Nivell anterior a la construcció de l’àm-

bit)
Africana A (10), amb les formes Lamboglia 3a i 
3b, africana C (2), formes Hayes 50 (Hayes 1972, 
69-73) (làm. xxiv, 2) i Hayes 43 (Hayes 1972, 61)
(làm. xxiv, 1), africana de cuina (43), amb les 
formes Ostia I, 261 (làm. xxiv, 4), Ostia II, 302 
(làm. xxiv, 3), Ostia I, 262 (làm. xxiv, 5), comu-
na oxidada (56), comuna local (26), llàntia (3), 
morter (1) (làm. xxiv, 6), gran vas (3), grollera de 
cuina (10), àmfora tarraconense (68), àmfora bè-
tica (3), àmfora africana (6) amb la forma africana 
IB (Keay 3B), àmfora local, formes Dressel 2-4 i 
Dressel 8, àmfora indeterminada (14), dolium (2), 
vidre (2).

Ue 1334 (Fina capa anterior a la construcció de l’àm-
bit)
Africana A2 (5), amb la forma Hayes 31 (Hayes 
1972, 52-55) (làm. xxiv, 7 i 8), africana C, forma 
Hayes 42 (Hayes 1972, 60-61) (làm. xxiv, 9), cui-
na africana (22), amb les formes Ostia I, 261 (làm. 
xxiv, 10), comuna oxidada (13), grollera de cuina 
(1), àmfora tarraconense (9), àmfora africana (4). 
Destaquem la troballa d’una moneda julioclàudia 
o anterior.

Àmbit 2
Ue 1308 (Nivell anterior a la construcció de l’àmbit)

Africana C, un plat de la forma Hayes 50 (làm. 
xxiv, 11), cuina africana (4), amb les formes Lam-
boglia 10A (làm. xxiv, 12), Ostia I, 20 (làm. xxiv, 
15), Ostia II, 302 (làm. xxiv, 14) i Ostia III, 267 
(làm. xxiv, 13), comuna oxidada (38), comuna 
oxidada local, llàntia (1), grollera de cuina (9), àm-
fora local (20), amb una vora Dressel 2-4, àmfora 
africana (6), àmfora indeterminada (4).

Ue 1314 (Nivell anterior a la construcció de l’àmbit)
Africana C (5), amb la forma Hayes 50 (làm. xxiv, 
17), cuina africana (4), amb un plat tapadora de 
la forma Ostia I, 261 (làm. xxiv, 16), llàntia (2), 
comuna oxidada (46), gran vas (2) (làm. xxiv, 18), 
comuna local, grollera de cuina (20), àmfora local 
(29), amb vores Dressel 8, àmfora africana (9), àm-
fora indeterminada (5).

Àmbit 6
Ue 1434 (Nivell d’abandonament del jardí)

Africana A, amb les formes Hayes 9B (làm. xxiv, 
20) i Salomonson A9b (làm. xxiv, 22), terra sigi-
llata clara B, forma Lamboglia 9B (làm. xxiv, 19), 
cuina africana (4), amb la forma Ostia III, 170 
(làm. xxiv, 21), comuna oxidada (14), grollera de 
cuina (4), àmfora local (3), àmfora africana (3), do-
lium (1).

Ue 1472 (Nivell tallat per la rasa del saqueig del des-
guàs)
Africana A2, forma Hayes 8B, cuina africana (3), 
amb la forma Atlante 107, 11 (làm. xxv, 1), co-
muna oxidada (9), àmfora tarraconense (1), àmfora 
bètica (1), vidre (2).

Ue 1474 (Nivell tallat per la rasa del saqueig del des-
guàs)
Africana A (1), africana C (7), amb la forma Hayes 
50 (làm. xxv, 2), terra sigillata lucente (1), forma 
Lamboglia 2/37 (làm. xxv, 3), cuina africana (8), 
amb les formes Ostia I, 261 (làm. xxv, 3) i Ostia 
II, 302 (làm. xxv, 4), comuna oxidada (40), morter 
(6), gran vas (làm. xxv, 6), àmfora de base plana 
(G-IV) local (2), àmfora local, forma Dressel 2-4, 
àmfora tarraconense (25), àmfora bètica (3), àmfo-
ra africana (19). 
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Ue 1490 (Nivell anterior a les reformes baiximpe-
rials)
Africana A (3), amb la forma Hayes 3B (làm. xxiv, 
24), africana C (2), forma Hayes 50 (làm. xxiv, 25), 
cuina africana (8), forma Lamboglia 10A (làm. 
xxiv, 26 i 27), plat Ostia I, 20 (làm. xxiv, 28) i 
cassola Atlante 107, 12 (làm. xxiv, 23), comuna 
oxidada (29), gran vas (1), grollera de cuina (5), 
àmfora local (3), amb la forma Dressel 2-4, àmfo-
ra africana (3), àmfora de base plana (G-IV) (làm. 
xxiv, 29), àmfora indeterminada (13), vidre (3).

Àmbit 11
Ue 1416 (Nivell de saqueig del desguàs)

Terra sigillata sud-gàl·lica, forma Drag. 24/25, afri-
cana A (1), africana C (1), cuina africana (5), amb la 
cassola Ostia III, 267 (làm. xxiv, 31), una altra cas-
sola d’imitació local de la forma Ostia III, 267 (làm. 
xxiv, 30), comuna oxidada (11) amb ansat típic, 
grollera de cuina, àmfora tarraconense (1), àmfora 
africana (3), àmfora indeterminada (1), vidre (3).

Àmbit 38
Ue 1157 (Farciment del registre de la piscina)

Terra sigillata sud-gàl·lica (2), amb la forma Drag. 
24/25, africana A (3), amb la forma Lamboglia 3b1 
(Atlante 1981, 33) (làm. xxvi, 1), africana C (5), 
amb la forma Hayes 50 (làm. xxvi, 2), africana de 
cuina (4), amb les formes Lamboglia 9A (làm. xxvi, 
4) i Ostia I, 261 (làm. xxvi, 3), comuna oxidada 
(26), llàntia (1), gran vas (19), gibrell africà (1), gro-
llera de cuina (32), àmfora de base plana (G-IV), 
amb nou individus diferents (làm. xxvi, 5, 6 i 7), 
àmfora tarraconense (4), àmfora bètica, una nansa 
Dressel 20, àmfora indeterminada (86), vidre (3).

Àmbit 39
Ue 1294 (Nivell que oblitera el mur de contenció que 

tancava per llevant l’espai)
Terra sigillata itàlica (2), amb la forma Goudi-
neau 27, africana C, forma Salomonson C3 (At-
lante 1981, 63) (làm. xxvi, 8), cuina africana (2), 
comuna oxidada (3), llàntia (2), àmfora local (7).

Ue 1324 (Nivell situat sota la UE 1294 que oblitera 
el mur de contenció que tancava, per llevant, l’es-
pai)
Africana C (1), africana de cuina, forma Ostia I, 
261 (làm. xxvi, 9), comuna oxidada (45), llàntia 
(1), grollera de cuina (9), àmfora tarraconense (26), 
àmfora local, forma Dressel 2-4, àmfora africana 
(5), àmfora indeterminada (12), dolium (1). 

Àmbit 40
Ue 1547 (Nivell de farciment)

Africana A (2), cuina africana (3), amb la cassola 
Ostia III, 267 (làm. xxvi, 11) i altres formes (làm. 

xxvi, 10), comuna oxidada (46) (làm. xxvi, 12 i 
13), gran vas, grollera de cuina, àmfora tarraconense 
(3), àmfora africana (5), àmfora indeterminada (5), 
vidre (5). Assenyalem la recuperació d’un antoninià 
de la segona meitat del segle iii. En efecte, a l’anvers, 
bust barbat amb corona radial cap a la dreta amb 
la inscripció . clavdivs avg  ; al revers, soldat dem-
peus amb estendard aguantat amb la mà esquerra i 
braç dret sostenint alguna cosa, girat cap a l’esquer-
ra. De Claudi II, encunyada entre 268-269.

Ue 1585 (Nivell de farciment)
Terra sigillata sud-gàl·lica (2), amb la forma Drag. 
37, africana A (1), africana C (1), cuina africana 
(11), amb la forma Ostia I, 261 (làm. xxvi, 15), 
Ostia II, 267 (làm. xxvi, 14) i Hayes 200 (làm. 
xxvi, 16), comuna oxidada (36) (làm. xxvi, 17), 
gran vas (43), grollera de cuina (13) (làm. xxvi, 
18), àmfora de base plana (G-IV) (1), àmfora tar-
raconense (6), àmfora africana (6), àmfora tripoli-
tana (1), àmfora indeterminada (14), vidre (2).

6.1. valoració global

Les produccions africanes fines, A2 i C, de cuina i 
les àmfores, ben representades, són les crosses que ens 
han d’ajudar a fixar amb seguretat la cronologia del 
moment. 

Si comencem per la A, assenyalaríem la presència 
de les formes Hayes 3B o C, una vora, Hayes 6, una 
vora, Hayes 9B, una vora, Lamboglia 3a, quatre vores, 
Lamboglia 3b, dues vores, i Hayes 31, amb dues vores. 
En C trobem la forma Lamboglia 43, una vora, Salo-
monson C3, una vora, Hayes 42, una vora, i Hayes 50, 
amb vuit vores.

Quant a la ceràmica de cuina africana, assenyalem 
les formes següents: Ostia I, 20, dues vores, Ostia I, 
261, sis vores, Ostia I, 262, una vora, Ostia II, 302, 
dues vores, Ostia III, 170, una vora, Ostia III, 267, 
quatre vores, Atlante 107, 12, una vora, Lamboglia 
10A, tres vores, Lamboglia 10B, una vora, Lamboglia 
9A, una vora, i Hayes 131, una vora.

Recordem la presència d’imitacions locals de cerà-
mica comuna africana, una vora d’un gibrell africà de 
pasta groga i una vora de la forma Lamboglia 9B de 
terra sigillata clara B.

Entre les àmfores recuperades, destaquem una pre-
sència notable de fragments d’origen africà, amb la 
forma africana IB (Keay 3B).

Molt valuosa és la moneda de Claudi II, encunyada 
el 268-269.

El conjunt és ben característic del segle iii i, prefe-
rentment, de la segona meitat, potser avançada. Pro-
posaríem, doncs, una datació del darrer terç, darrer 
quart del segle iii, a l’entorn del 300. N’és un excel-
lent paral·lel el farciment superior de Casa Pastors, a 
Girona (Nolla 1988, 85-88, fig. 6).
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7. Baix imperi

La darrera fase de la història de la vil·la, abans de 
l’abandonament i les ocupacions puntuals posteriors, 
ha proporcionat el conjunt més important d’unitats 
estratigràfiques amb l’aplegament d’una quantitat 
considerable de material arqueològic. La major part 
dels nivells s’han de posar en relació amb el moment 
de construcció d’aquella etapa de la història del lloc; 
uns altres han proporcionat un conjunt de materi-
als notablement més tardà. Són estrats d’abocament 
amb un origen en aquell moment i que van continu-
ar en ús fins bastant més enllà del col·lapse de la vil-
la. Els analitzarem a part i caldrà posar-los en relació 
amb les unitats estratigràfiques del moment d’aban-
donament o de les intenses freqüentacions posteriors 
del lloc.

Àmbit 1
Ue 1313 (Nivell de construcció de l’àmbit)

Ceràmica africana C (16), amb la forma Hayes 
50 (làm. xxvii, 1), africana D (4), amb les formes 
Hayes 61A (Hayes 1972, 100-107) (làm. xxvii, 2) 
i Ostia III, 128 (Atlante 1981, 100) (làm. xxvii, 
3), terra sigillata lucente (1), forma Lamboglia 45 
(làm. xxvii, 7), cuina africana (10), amb les for-
mes Ostia I, 261 (làm. xxvii, 4 i 6) i Ostia III, 
267 (làm. xxvii, 5), comuna oxidada (30), comuna 
oxidada local (23), gran vas (1), grollera de cuina 
(20), àmfora local (5), àmfora africana (13), amb la 
forma africana IIA «con gradino» (Keay 7) (Keay 
1984, 121-126; Remolà 2000, 120-130) (làm.  
xxvii, 8), àmfora indeterminada (13), dolium, amb 
la inscripció ..(s)xix.. (làm. xxvii, 9), vidre (1). 
Ressenyem la trobada d’un as atribuïble, sense se-
guretat, a la dinastia julioclàudia. 

Ue 1317 (Nivell en contacte amb els fonaments baix-
imperials. Construcció de l’àmbit)
Ceràmica de cuina africana, forma Lamboglia 10A 
(làm. xxvii, 10), comuna oxidada local (11), gro-
llera de cuina (2), àmfora local (11), àmfora africa-
na (2), àmfora indeterminada (1).

Ue 1318 (Nivell de construcció de l’àmbit)
Terra sigillata itàlica (3), amb la forma Drag. 
24/25 amb decoració a rodeta, africana C (5), 
amb la forma Hayes 50 (làm. xxvii, 11 i 12), cui-
na africana (11), amb les formes Lamboglia 10A 
(làm. xxvii, 13) i Ostia I, 261 (làm. xxvii, 14 i 
15), comuna oxidada (135), llàntia de disc (1), 
morter (5), gran vas (10), grollera de cuina (27), 
àmfora de base plana (G-IV) (2) (làm. xxvii, 16), 
àmfora tarraconense (66), amb la forma Dressel 
2-4, àmfora bètica, amb les formes Dressel 7-11 i 
Dressel 14A, àmfora africana (38), amb les formes 
africana I i Keay 27B, àmfora indeterminada (21), 
dolium (2).

Ue 1319 (Nivell de construcció de l’àmbit)
Ceràmica africana C, forma Hayes 50 (làm. xxvii, 
17), africana de cuina (12), comuna oxidada local, 
grollera de cuina (1), àmfora tarraconense (23), 
àmfora local, amb la forma Dressel 2-4, àmfora bè-
tica, forma Dressel 2-4, àmfora africana (7), formes 
Keay 27B (Keay 1984, 219-224) (làm. xxvii, 18), 
àmfora indeterminada (2), dolium (1).

Àmbit 2
Ue 1303 (Construcció de l’àmbit. Es ficava sota al-

guns dels murs)
Ceràmica africana A (10), forma Hayes 3B, afri-
cana C (12), formes Hayes 48B (Hayes 1972, 65-
67) (làm. xxvii, 22) i 50 (làm. xxvii, 23), terra 
sigillata lucente (2), africana de cuina (12), amb 
les formes Ostia I, 261 (làm. xxvii, 27), Ostia 
III, 267 (làm. xxvii, 25), Ostia III, 332 (?) (làm. 
xxvii, 26), comuna oxidada (làm. xxvii, 24), co-
muna oxidada local (5), llàntia (2), morter (3), 
grollera de cuina (50), àmfora local (66), àmfora 
G-IV (1) (làm. xxvii, 29), àmfora africana (38), 
àmfora indeterminada (24), ceràmica vidrada 
moderna (1), vidre (3), amb un got de la forma 
Isings 106 o 108 (làm. xxvii, 28) (Isings 1957, 
126-131 i 134-135). És important la localització 
d’un nummus amb un bust amb diadema mirant 
cap a la dreta, a l’anvers, i en el revers, dos guerrers 
amb llança amb un estendard amb el crismó al 
centre, potser amb la llegenda gloria exercitus, 
del segle iv.

Àmbit 6
Ue 1485 (Nivell que omple la rasa del saqueig del des-

guàs)
Africana A (10), amb la forma Hayes 8A, africana C 
(1), africana D (1), cuina africana (10), amb les for-
mes Lamboglia 9A (làm. xxviii, 4), Lamboglia 10A 
(làm. xxviii, 3) i Ostia I, 261 (làm. xxviii, 1 i 2), 
comuna oxidada (82), amb imitacions de cassoles 
africanes, llàntia (2), gran vas (6), grollera de cuina 
(17), àmfora local (33), amb una vora forma Dres-
sel 8, àmfora bètica (49), amb una vora de Dressel 
20, àmfora africana (9), amb les formes africana I 
(Keay 1984, 100-109; Remolà 2000, 18-119) (làm. 
xxviii, 6), africana IIA «con gradino» (làm. xxviii, 
5) i Keay 25 (Keay 1984, 184-212; Remolà 2000, 
130-145) (làm. xxviii, 7) i vidre (11).

Àmbit 16
Ue 1394 (Farciment de la canal)

Terra sigillata lucente (1), forma Lamboglia 4/36 
(làm. xxviii, 8), cuina africana (2), comuna oxida-
da (8) (làm. xxviii, 9 i 10), morter (1), gran vas (2) 
(làm. xxviii, 11), àmfora tarraconense (1), àmfora 
bètica (3), vidre (2).
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Àmbit 32
Ue 1796 (Farciment de la sitja UE 1795)

Africana A (1), africana C (2), cuina africana, forma 
Lamboglia 10A (làm. xxviii, 12), comuna oxidada 
(15), morter (1), gran vas (1), grollera de cuina 
(13), àmfora tripolitana (2), àmfora tarraconense 
(9), àmfora africana (3), amb la forma africana IIA 
«con gradino» (làm. xxviii, 13), vidre (1).

Àmbit 33
Ue 1034 (Nivell a tocar d’una de les pilastres. Prepa-

ració d’un paviment)
Africana A (2), cuina africana (1), comuna oxidada 
(7), gran vas (1), grollera de cuina (2), àmfora afri-
cana (9), formes africana I (làm. xxviii, 15) i Keay 
25 (làm. xviii, 14).

Ue 1163 (Nivell per sota del superficial. Farciment)
Africana A (13), amb la forma Hayes 3C i Lambo-
glia 3b1, africana A/D, forma Salomonson A23a 
(Atlante 1981, 56) (làm. xxix, 1), africana C (72), 
amb la forma Hayes 50 (làm. xxix, 3 a 5) i Ostia I, 
115 (Atlante 1981, 64) (làm. xxix, 2), terra sigillata 
lucente, una peça Lamboglia 1/3C (làm. xxix, 6, 7 i 
8) i dues Lamboglia 2/37 (làm. xxix, 9), cuina afri-
cana (39), amb les formes Ostia II, 302 (làm. xxix, 
16 i 18), Ostia I, 260 (làm. xxix, 15, 19 i 20), Os-
tia I, 262 (làm. xxix, 17), Ostia III, 267 (làm. xxix, 
10, 11 i 13), comuna oxidada (247) (làm. xxix, 21 
a 28), llànties de disc (2), morter (13) (làm. xxx, 
10 i 11), gran vas (11) (làm. xxx, 8, 9, 12 i 13), 
grollera de cuina (357) (làm. xxx, 1 a 7), àmfo-
ra de base plana (G-IV) (2), àmfora tarraconense 
(37), àmfora africana (336), amb la forma africana 
IIC (Keay 6) (Keay 1984, 118-121; Remolà 2000, 
120-130) (làm. xxx, 14), àmfora indeterminada 
(103), dolium (1), vidre (8). Una agulla d’os. Tres 
monedes, un as del segle ii i dos antoninians del se-
gle iii, un dels quals podria correspondre a Gal·liè i 
l’altre a Claudi II, encunyat després de la seva mort 
i posterior al 268.

Ue 1179 (Farciment)
Africana A (3), amb la forma Hayes 3C, cuina afri-
cana (3), amb les formes Ostia I, 261 i Ostia III, 
267 (làm. xxx, 15), comuna oxidada (10), llàntia 
(1), grollera de cuina (6), àmfora tarraconense (7), 
àmfora africana (21).

Ue 1190 (Farciment)
Terra sigillata lucente (1) (làm. xxx, 16), cuina afri-
cana (4), amb les formes Ostia I, 261 (làm. xxx, 
18), Atlante 107, 12 (Atlante 1981, 220) (làm. 
xxx, 17), comuna oxidada (2), morter (1), grollera 
de cuina (13), àmfora tarraconense (2), àmfora lo-
cal (1), àmfora bètica (1), àmfora africana (6).

Ue 1200 (Farciment de la canal)
Africana A, forma Lamboglia 23, africana C (1), 
africana D, una vora amb decoració rectangular, 

cuina africana (15), amb les formes Ostia III, 267 
(làm. xxxi, 1) i Lamboglia 9 (làm. xxxi, 2), comu-
na oxidada (10) (làm. xxxi, 3), gran vas (1), morter 
(làm. xxxi, 4), àmfora africana (15), àmfora indeter-
minada (11), dolium (1), vidre (1) (làm. xxxi, 5).

Àmbit 37
Ue 1071 (Farciment de la piscina)

Africana A, formes Hayes 8B i 3B o C, africana 
D, forma Hayes 91 (Hayes 1972, 140-144), cuina 
africana (9), formes Ostia I, 261 (làm. xxxi, 6 i 
7), comuna oxidada (25), gran vas (3), grollera de 
cuina (255) (làm. xxxi, 8, 9 i 10), àmfora tarraco-
nense (21), forma Dressel 2-4, àmfora bètica (4), 
àmfora africana (21) amb la forma africana I (làm. 
xxxi, 11), àmfora tripolitana (1), dolium (1).

Ue 1097 (Farciment de la piscina)
Africana A (24), amb la forma Hayes 6, africana C 
(6), amb la forma Hayes 50, africana D (2), amb la 
forma Hayes 99 (Hayes 1972, 152-155) (làm. xli, 
4), terra sigillata clara B (2), cuina africana (42), 
amb les formes Lamboglia 10A, Ostia III, 170, Os-
tia I, 261, Ostia III, 267, comuna oxidada (106), 
gran vas (17), amb orinal africà, grollera de cuina 
(346), àmfora tarraconense, amb la forma Pascual 
1, àmfora africana, amb la forma Keay 25 (làm. 
xli, 8), Keay 61 o 62 (Keay 1984, 303-350; Remo-
là 2000, 158-161) (làm. xli, 10 a 12), un spathe-
ion (Keay 1984, 212-219; Remolà 2000, 144-145) 
(làm. xli, 9), vidre (18), amb unes vores de la for-
ma Foy 19 (Foy 1995, 202) (làm. xli, 5 i 6) i de 
la forma Foy 3 (Foy 1995, 192-193) (làm. xli, 7). 
Assenyalem la troballa d’un disc d’os treballat.

Ue 1098 (Farciment de la piscina)
Africana A (5), amb la forma Lamboglia 22A (At-
lante 17, 11), terra sigillata clara B (2), terra sigillata 
lucente (1), DSP (dérivé des sigillées paléochrétiennes) 
(1), amb la forma Rigoir 1 (làm. xli, 13), cuina 
africana (2), forma Ostia III, 267, comuna oxi-
dada (17), morter (1), gran vas (5), gibrell africà 
(4), grollera de cuina (63), àmfora tarraconense 
(33), àmfora G-IV de base plana, àmfora bètica 
(12), àmfora africana (54), amb les formes Keay 
61 (Keay 1984, 303-309) (làm. xli, 16), Keay 62 
(Keay 1984, 309-350) (làm. xli, 15) i un spathe-
ion (Keay 1984, 212-219; Remolà 2000, 144-145) 
(làm. xli, 14) per a salaons.

Ue 1099 (Farciment de la piscina)
Africana A (6), africana C (2), amb la forma Hayes 
50 (làm. xxxi, 12), africana D, forma Ostia III, 
128 (Atlante 46, 9) (làm. xxxi, 13), terra sigillata 
clara B (1), terra sigillata lucente (2), cuina africa-
na (17), amb les formes Ostia I, 262 (làm. xxxi, 
16), Ostia I, 261 (làm. xxxi, 18, 19 i 22), Ostia 
I, 302 (làm. xxxi, 21), Ostia III, 170 (làm. xxxi, 
20), Ostia III, 332 (làm. xxxi, 17), Ostia III, 267 
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(làm. xxxi, 15), comuna oxidada (38), morter (6) 
(làm. xxxi, 24), gran vas (14), grollera de cuina 
(45), àmfora de base plana (làm. xxxi, 23), àmfora 
tarraconense (24), àmfora bètica (4), àmfora afri-
cana (33), amb algun peu, àmfora tripolitana (1), 
dolium (1).

Ue 1103 (Farciment de la piscina)
Africana A (9), amb la forma Hayes 6C, africana 
D, forma Ostia III, 128 (Atlante 46, 9) (làm. xli, 
17 i 18), cuina africana (21), amb les formes Os-
tia I, 262 (làm. xli, 19), Ostia III, 267, comuna 
oxidada (35), gran vas (10), grollera de cuina (30), 
àmfora tarraconense (8), àmfora bètica (4), àmfora 
africana (41), dolium (1) i vidre (11), amb una vora 
de la forma Foy 21 (Foy 1995, 204-206) (làm. xli, 
20) i un peu de la copa Foy 23 (Foy 1995, 207-
209) (làm. xli, 21).

Ue 1109 (Farciment de la piscina)
Africana A (5), amb la forma Hayes 6C, africana 
C (1), africana D (11), terra sigillata lucente (1), 
cuina africana (10), amb la forma Ostia III, 267 
(làm. xxxii, 3 i 4) i Ostia I, 261 (làm. xxxii, 1 i 2), 
comuna oxidada (78), morter (2) (làm. xxxii, 9 i 
10), gran vas (113) (làm. xxxii, 5), grollera de cui-
na (38) (làm. xxxii, 6 a 8), àmfora bètica (8), àm-
fora africana (21), amb la forma africana IID (Keay 
7) (Keay 1984, 121-126; Remolà 2000, 120-130), 

amb marca grafitada (làm. xxxii, 12), àmfora tri-
politana (15), vidre (7) (làm. xxxii, 11). Un anto-
ninià del segle iii massa malmès per permetre una 
classificació segura.

Àmbit 38
Ue 1102 (Nivell sota l’enderroc del mur occidental)

Africana A (6), amb les formes Hayes 8A, Lambo-
glia 3a, variant Martín-Mascarell 1969, fig. 11, n. 
1, africana C (12), amb la forma Hayes 50 (làm. 
xxxii, 13), africana D (3), amb la forma Hayes 61A 
(làm. xxxii, 14), cuina africana (22), amb les for-
mes Lamboglia 9A, Ostia III, 267 (làm. xxxii, 18), 
Ostia I, 264 (làm. xxxii, 17), Ostia I, 261 (làm. 
xxxii, 15 i 16), Atlante 107, 12 (làm. xxxii, 19), 
comuna oxidada (119), llàntia (3), morter (1), gran 
vas (14), grollera de cuina (38), àmfora tarraconen-
se (21), amb la forma Pascual 1, àmfora bètica (7), 
àmfora africana (38), amb les formes africana IB 
(Keay 3B) (làm. xxxii, 21) i africana IIC (Keay 6) 
(Keay 1984, 118-121; Remolà 2000, 120-130) 
(làm. xxxii, 20), vidre (4). 

Ue 1105 (Nivell sota l’enderroc del mur occidental)
Africana A (2), amb la forma Lamboglia 3a, afri-
cana C (26), amb la forma Lamboglia 35 (Atlante 
1981, 70) (làm. xxxiii, 2) i Hayes 50 (làm. xxxiii, 
1), africana D (3), amb la forma Hayes 61A (làm. 

Làmina xxxviii.
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xxxiii, 3), cuina africana (33), amb les formes 
Ostia III, 267 (làm. xxxiii, 8), Ostia I, 261 (làm. 
xxxiii, 4 a 6), Ostia IV, 1, comuna oxidada (122), 
llàntia (8), una assimilable a la forma Bussière D 
X 4a (Casas i Soler 2006, GI1205, 208), morter 
(làm. xxxiii, 9 i 10), gran vas (76), grollera de cui-
na (57), àmfora tarraconense (19), àmfora bètica 
(5), nansa de Dressel 20 amb segell STCA, àmfo-
ra africana (67), amb les formes africana IA (làm.  
xxxiii, 11), IIA «con gradino» (làm. xxxiii, 12), IIC 
(làm. xxxiii, 14 i 15) i Keay 25 (làm. xxxiii, 13), 
àmfora tripolitana (15), un pondus  Un fragment 
d’anell de pasta de vidre, una dena de collaret del 
mateix material, una agulla d’os. Dues monedes: 
un as de Marc Aureli, i un nummus de la família de 
Constantí amb dos soldats afrontats amb dues llan-
ces o estendards entremig. Podria correspondre a la 
inscripció gloria exercitus. En tot cas, de Cons-
tantí o de la seva família.

Àmbit 40
Ue 1539 

Africana A (7), amb la forma Hayes 3B o C, africa-
na C (2), africana D (1), terra sigillata lucente (7), 
amb les formes Lamboglia 1/3 i 2/37 o 45 (làm. 
xxxiii, 20 a 22), cuina africana (14), amb la forma 
Ostia III, 267 (làm. xxxiii, 18) i Atlante 107, 12 
(làm. xxxiii, 16), comuna oxidada (64), llàntia (3), 
morter (2), grollera de cuina (30), àmfora africana 
(12), dolium (1), vidre (12).

Ue 1372 (Nivell en què es retalla una de les cubetes 
de rajol)
Africana A (5), amb la forma Hayes 9B, africana C 
(4), amb la forma Hayes 50 (làm. xxxiii, 24), cuina 
africana (16), amb la forma Ostia III, 267 (làm. 
xxxiii, 23), comuna oxidada (56), comuna oxidada 
local (2), llàntia (2), gran vas (2), grollera de cuina, 
àmfora africana (10), vidre (4) (làm. xxxiii, 25 i 
26). Es va localitzar un as probablement encunyat 
al segle ii.

Ue 1390 (Obliteració de la canal)
Africana A (14), amb la forma Lamboglia 3b2, 
africana C (22), amb les formes Hayes 44 n. 10-
12 (Hayes 1972, 61-62; Atlante 1981, 70) (làm.  
xxxiv, 3) i Hayes 50 (làm. xxxiv, 1 i 2), terra sigi-
llata lucente (4), cuina africana (54), amb les for-
mes Lamboglia 10A (làm. xxxiv, 11), Ostia III, 
267 (làm. xxxiv, 10) i Ostia I, 18, comuna oxidada 
(17), llàntia (1), gran vas (1), grollera de cuina (50) 
(làm. xxxiv, 13 a 15), àmfora africana (17), amb 
les formes africana IIA «con gradino» (làm. xxxiv, 
17) i Keay 25 (làm. xxxiv, 18), dolium (2), vidre 
(8). Moneda: un as d’època antonina (segle ii).

Ue 1401 (Obliteració de la canal)
Africana A (7), amb la forma Hayes 3B o C, africa-
na C (28), amb les formes Lamboglia 35, amb de-

coració aplicada (làm. xxxiv, 21) i Hayes 50 (làm. 
xxxiv, 19 i 20), terra sigillata lucente (2), cuina 
africana (12), amb les formes Lamboglia 9A (làm. 
xxxiv, 24), Ostia I, 261 (làm. xxxiv, 22), Atlante 
107, 12 (làm. xxxiv, 23), comuna oxidada (144), 
llàntia (2), una de les quals assimilable a la forma 
Bussière D X 4a (Casas i Soler 2006, GI1206, 208) 
(làm. xxxiv, 25), gran vas (4), grollera de cuina 
(70), àmfora de base plana, àmfora bètica (2), àm-
fora africana (2), vidre (11) (làm. xxxiv, 26).

Ue 1404 (Obliteració de la canal)
Africana A (6), amb la forma Hayes 3A, africana 
C (17), forma Hayes 50 (làm. xxxiv, 27), cui-
na africana (10), amb les formes Lamboglia 10B  
(làm. xxxiv, 28), Lamboglia 10A i Ostia I, 20 
(làm. xxxiv, 29), comuna oxidada (79), comuna 
oxidada local (3), llàntia (1), gran vas (1), grollera 
de cuina (29), àmfora bètica (1), àmfora africana 
(2), vidre (10) (làm. xxxiv, 30).

Ue 1413 (Obliteració de la canal)
Africana A (2), amb la forma Atlante 25, 11 (At-
lante 1981, 57), africana C (2), africana D (3), 
cuina africana (19), amb les formes Lamboglia 9A 
(làm. xxxiv, 36), Lamboglia 10A (làm. xxxiv, 34), 
Ostia I, 261 (làm. xxxiv, 32 i 33) i Ostia III, 267 
(làm. xxxiv, 35), comuna oxidada (61), comuna 
oxidada local (18), morter (1), gran vas (3), grollera 
de cuina (34), àmfora africana IIC (Keay 6) (làm. 
xxxiv, 37), vidre (7).

Ue 1418 (Obliteració de la canal)
Africana A (1), africana C (1), cuina africana (8), 
amb les formes Lamboglia 10A (làm. xxxiv, 38), 
Ostia III, 267 (làm. xxxiv, 40), Ostia I, 261 (làm. 
xxxiv, 39), llàntia (1), àmfora bètica (2), àmfora 
africana (10).

Ue 1428 (Obliteració de la canal)
Africana A (4), africana C (19), forma Hayes 50 
(làm. xxxv, 1), terra sigillata lucente (2) (làm. xxxv, 
2), cuina africana (7), comuna oxidada (37), llàntia 
(9), grollera de cuina (22), àmfora local (10), àmfo-
ra bètica (3), àmfora africana (10), vidre (11).

Àmbit 6
Ue 1443 (Obliteració de la canal)

Africana A (19), amb les formes Hayes 3B o C i 
Hayes 6, africana C (6), amb la forma Hayes 50, 
africana D (2), una de les quals amb decoració es-
patulada floral en el fons intern (làm. xli, 2), terra 
sigillata lucente (2), amb la forma Lamboglia 3/8 
(làm. xli, 1), cuina africana (3), amb la forma Os-
tia I, 262 (làm. xli, 3), Ostia I, 261, comuna oxi-
dada (103), comuna oxidada local (9), grollera de 
cuina (37), àmfora africana (4), vidre (13).

Ue 1451 (Nivell de farciment de la rasa del desguàs)
Africana A (55), amb les formes Hayes 9B, Lam-
boglia 3a, Hayes 31, Hayes 3B o C, africana C 
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(109), amb les formes Lamboglia 35 (làm. xxxv, 
3 i 4) i Hayes 50 (làm. xxxv, 5), terra sigillata clara 
B (1), terra sigillata lucente (11), amb les formes 
Lamboglia 3/8 (làm. xxxv, 6 i 7) i 8 (làm. xxxv, 
8), cuina africana (153), amb les formes Ostia III, 
267 (làm. xxxv, 12), Ostia I, 261 (làm. xxxv, 10), 
Ostia III, 332 (làm. xxxv, 9), Ostia I, 262 (làm. 
xxxv, 13 a 15), Lamboglia 9A i Lamboglia 10A 
(làm. xxxv, 11 i 16), comuna oxidada (91), llàntia 
(23) (làm. xxxv, 17 a 19) amb una forma Bussi-
ère D II, variant no definida (Casas i Soler 2006, 
GI1015, 190), morter (làm. xxxv, 21), gran vas 
(4) (làm. xxxv, 20), grollera de cuina (271), àm-
fora local (105), àmfora de base plana (32) (làm. 
xxxv, 24 i 25), àmfora tarraconense (79), amb un 
segell, àmfora bètica (67), amb una forma Dressel 
7-11 i una Dressel 23 (Keay 13) (Keay 1984, 140-
146; Remolà 2000, 176-184) (làm. xxxv, 22), 
àmfora africana (278), amb un peu de la forma 
africana II i un coll amb segell rectangular (làm. 
xxxv, 26), i la forma Keay 25 (làm. xxxv, 23), 
vidre (34).

Ue 1452 (Nivell que oblitera una de les fonts de l’an-
tic jardí)
Africana A (2), africana C (5), amb la forma Os-
tia I, 114 (Atlante 1981, 63) (làm. xxxvi, 1), terra 
sigillata lucente (1) (làm. xxxvi, 2), cuina africana 
(2), amb les formes Ostia III, 332 (làm. xxxvi, 3), 
comuna oxidada local (24), llàntia (1), grollera de 
cuina (5), àmfora local (6), àmfora bètica (5), àm-
fora africana (7), amb la forma africana IIA «con 
gradino» (Keay 7) (làm. xxxvi, 4), vidre (6).

Ue 1582
Terra sigillata lucente (1) (làm. xxxvi, 7), cuina afri-
cana (5), formes Ostia I, 261 (làm. xxxvi, 5) i Os-
tia I, 305 (làm. xxxvi, 6), comuna oxidada (3).

Àmbit 44
Ue 1387 (Nivell de construcció de l’àmbit)

Africana C (1), terra sigillata lucente (1) (làm. 
xxxvi, 8), comuna oxidada (9), gran vas (3), grolle-
ra de cuina (3), dolium (1).

Ue 1388 (Nivell de construcció de l’àmbit)
Africana A (2), terra sigillata lucente (6) (làm. 
xxxvi, 9), cuina africana (16), amb la forma Ostia 
III, 267 (làm. xxxvi, 10), comuna oxidada, grollera 
de cuina (36), àmfora local (22), àmfora africana 
(16), vidre (2).

Àmbit 46
Ue 1534 (Nivell superior de farciment de la rasa del 

desguàs)
Africana C (1), forma Hayes 50 (làm. xxxvi, 11), 
africana D (1), forma Hayes 59B (Hayes 1972, 96-
100) (làm. xxxvi, 12), cuina africana (4), comuna 
oxidada (69), llàntia (2), morter (4) (làm. xxxvi, 

13), un de la forma Dramont 2 (làm. xxxvi, 14), 
gran vas (1), àmfora africana (14), àmfora local, vi-
dre (1).

Àmbit 49
Ue 1771 (Farciment del retall que talla el paviment 

de signinum)
Africana A (2), africana C (4), amb una vora de la 
forma Hayes 52B amb decoració aplicada (Hayes 
1972, 76-78) (làm. xxxvi, 15), cuina africana (2), 
comuna oxidada (14), comuna oxidada local (23), 
llàntia (1), grollera de cuina (17), àmfora local (22), 
àmfora africana (2), vidre (5) (làm. xxxvi, 16).

Bloc sud-oest
Ue 1710 (Nivell d’obliteració de l’espai)

Terra sigillata lucente (1), forma Lamboglia 2/37 
(làm. xxxvii, 18), comuna oxidada (19), grollera 
de cuina (3).

Ue 1711 (Nivell d’obliteració de l’espai)
Ceràmica africana A (7), amb les formes Hayes 9B, 
Hayes 14B i indeterminada, africana C (2), amb la 
forma Hayes 50 (làm. xl, 8), africana D (4), amb 
la forma Hayes 59 (làm. xl, 1) i Hayes 70 (Hayes 
1972, 119) (làm. xl, 2), terra sigillata lucente (31), 
amb la forma 1/3A o similar (làm. xl, 3), 2/37 
(làm. xl, 4 a 7), 37B (làm. xl, 10 i 12) i 41 (làm. 
xl, 9 i 11), cuina africana (41), amb les formes Os-
tia III, 267 (làm. xl, 13 a 16), Ostia II, 302 (làm. 
xl, 17), Ostia I, 261, Hayes 200 (làm. xl, 19) i 
Lamboglia 9, comuna oxidada (312) (làm. xl, 18 
i 20 a 22), llàntia (2), morter (3), gibrell africà 
(làm. xl, 28), gran vas (70) (làm. xl, 27), grollera 
de cuina (157) (làm. xl, 25 i 26), àmfora local (8) 
amb la forma Dressel 2-4, àmfora de base plana 
(10), àmfora africana IB (Keay 3B) i dos platets de 
vidre de la forma Foy 3 (Foy 1995, 192-193) (làm. 
xl, 24) i Foy 21 (Foy 1995, 204-206) (làm. xl, 23), 
respectivament.

Ue 1714 (Nivell d’obliteració de l’espai)
Ceràmica africana C (12), amb la forma Hayes 
52B amb decoració aplicada (làm. xxxix, 1), afri-
cana D (11), amb les formes Hayes 61A (làm. 
xxxix, 3), Atlante 36, 1 (làm. xxxix, 5) i Hayes 
87A o B (Hayes 1972, 135-136) (làm. xxxix, 4) i 
un fragment amb decoració estampada estil A de 
Hayes (Hayes 1972, 218-219) (làm. xxxix, 2), ter-
ra sigillata lucente, amb la forma Lamboglia 1/3A 
o B (làm. xxxix, 7 a 9), cuina africana (18), amb 
les formes Lamboglia 10B, Atlante 108, 1 (làm.  
xxxix, 10) i Ostia III, 267 (làm. xxxix, 11), comu-
na oxidada (214), llàntia (3), una assimilable a la 
forma Atlante VIII (Casas i Soler 2006, GI1446, 
245) (làm. xxxix, 6), morter (6) (làm. xxxix, 18 
a 20), grollera de cuina (165) (làm. xxxix, 12 a 
14), àmfora local (18), àmfora africana (37), amb 
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les formes africana IIA «senza gradino» (làm.  
xxxix, 17), Keay 27B (làm. xxxix, 16) i Keay 61 o 
62 (Keay 1984, 303-350; Remolà 2000, 158-161) 
(làm. xxxix, 15), dolium (1), vidre (21). Dues mo-
nedes, una de Constanci i l’altra de la família de 
Constantí.

Ue 1718 (Nivell posterior a l’ensorrament del mur 
occidental)
Africana D (3), amb les formes Hayes 58B (Hayes 
1972, 93-94) (làm. xxxvi, 17) i Atlante 36, 1 (At-
lante 1981, 85) (làm. xxxvi, 18), terra sigillata lu-
cente (2) (làm. xxxvi, 19), africana de cuina (7), 
amb les formes Ostia III, 332 (làm. xxxvi, 21) i 
Ostia III, 267 (làm. xxxvi, 20), comuna oxidada 
(14), comuna oxidada local (4), morter (1), gran 
vas (11) (làm. xxxvi, 22), àmfora africana (2), vidre 
(1).

Ue 1720 (Nivell d’obliteració de l’espai)
Africana A (2), africana D (8), amb la forma Hayes 
76 (Hayes 1972, 120-121) (làm. xxxvii, 19 i 20), 
terra sigillata lucente (15), amb les formes Lambo-
glia 2/37 (làm. xxxvii, 23) i luissante 12a (làm. 
xxxvii, 22), cuina africana (25), amb les formes 
Lamboglia 10B, Ostia II, 302 (làm. xxxvii, 26), 
Ostia III, 170 (làm. xxxvii, 27), Ostia I, 261 (làm. 
xxxvii, 24 i 25) i Ostia III, 267 (làm. xxxvii, 28), 
comuna oxidada (204) (làm. xxxvii, 29 a 31), llàn-
tia (2), morter, gran vas (5), grollera de cuina (87) 
(làm. xxxvii, 32), àmfora local (11), àmfora africa-
na (45), amb la forma Keay 25B (làm. xxxviii, 2), 
vidre (14). 

Ue 1746 (Nivell davant la porta anterior a l’ensorra-
ment)
Africana A (4), amb la forma Hayes 3B o C, Lam-
boglia 20 (Atlante 1981, 28) i Lamboglia 23, terra 
sigillata lucente, forma Lamboglia 23 (làm. xxxvi, 
23), cuina africana (29), amb les formes Ostia III, 
332 (làm. xxxvi, 24) i Ostia II, 302 (làm. xxxvi, 
25), comuna oxidada (88), llàntia (1), gibrell africà 
(1), grollera de cuina (28), àmfora local (12), àm-
fora africana (10), vidre.

Ue 1800 (Nivell per sota del mur ensorrat)
Ceràmica africana indeterminada (1), terra sigillata 
lucente (2), amb la forma Lamboglia 1, cuina afri-
cana (1), comuna oxidada (8), comuna oxidada lo-
cal (3), morter (1), gran vas (2), grollera de cuina 
(14), àmfora local (7), àmfora africana (1), forma 
africana IIC (Keay 6) (làm. xxxviii, 3).

Ue 1801 (Nivell d’obliteració de l’espai)
Ceràmica africana A (2), forma Hayes 3B, terra si-
gillata lucente (2) (làm. xxxviii, 4), cuina africana 
(9), amb les formes Ostia III, 267 (làm. xxxviii, 
7), Ostia III, 332 (làm. xxxviii, 5) i Lamboglia 9A 
(làm. xxxviii, 6), comuna oxidada (37), gran vas 
(2), grollera de cuina (3), àmfora local (3), àmfora 
africana (5), àmfora tripolitana (3), vidre (5).

Àmbit 50 
Ue 1812 (Nivell d’obliteració de l’àmbit)

Ceràmica de cuina africana (1), forma Ostia III, 
332 (làm. xxxvii, 1), comuna oxidada (5), comuna 
oxidada local (4), gran vas (2), àmfora local (2), 
vidre (2).

Ue 1813 (Nivell d’obliteració de l’àmbit)
Ceràmica africana A (4), africana indeterminada, 
quatre fragments d’una peça, cuina africana (13), 
amb les formes Ostia III, 267 (làm. xxxvii, 5 i 6), 
Lamboglia 10A (làm. xxxvii, 2), Ostia I, 261 (làm. 
xxxvii, 3 i 4), comuna oxidada (1), comuna oxi-
dada local (40) (làm. xxxvii, 7 a 10), llàntia (1), 
morter (12 d’una mateixa peça), gran vas (5), àm-
fora local (1), àmfora africana (2), dolium (1), vidre 
(6) (làm. xxxvii, 11). Un as molt gastat. A l’anvers 
bust a la dreta, i revers completament llis. Corres-
pondria, pel retrat, a Trajà.

Ue 1816 (Nivell d’obliteració de l’àmbit) 
Ceràmica africana A (1), comuna oxidada (1), co-
muna oxidada local (3), grollera de cuina (1), àm-
fora local (2), vidre pla (1).

Ue 1817 (Nivell d’obliteració de l’àmbit)
Ceràmica africana A (8), amb la forma Hayes 3, 
terra sigillata lucente (1) (làm. xxxvii, 17), cuina 
africana (17), amb les formes Ostia III, 267 (làm. 
xxxvii, 16), Ostia I, 312 (làm. xxxvii, 15), Ostia 
I, 261 (làm. xxxvii, 12 i 13) i Ostia III, 302 (làm. 
xxxvii, 14), comuna oxidada (21), llàntia (1), gran 
vas (5), grollera de cuina (7), àmfora local (7), àm-
fora tripolitana (1), dolium (1), vidre (7).

7.1. valoració global

És aclaparador el nombre d’estrats i la quantitat de 
material aplegat. Tanmateix, a l’hora de fixar la crono-
logia de la fase és ben poc el material significatiu i útil. 
Donem-hi un cop d’ull tot iniciant l’anàlisi a partir  
de les produccions africanes. TS africana C: hem loca-
litzat les formes següents: Hayes 48B, una peça quasi 
sencera, Lamboglia 35, dues vores, Hayes 44, una vora, 
Atlante 28, una vora, variant Salomonson C10b, una 
vora, Ostia I, 115, una vora, Salomonson A23a, una 
vora, Hayes 50, vint-i-cinc individus, i una vora de la 
forma Lamboglia 35 i Hayes 52B, l’una i l’altra amb 
decoració aplicada. De la D hem identificat la forma 
Hayes 61A, quatre vores, Ostia III, 128 (Atlante 46, 
9), dues vores, Hayes 91, una vora, Hayes 58B, una 
vora, Hayes 59B, una vora, Atlante 36, 1 (o Hayes 67), 
una vora, Hayes 76, dues vores, cinc fragments més 
de vora indeterminats i divuit fragments informes. La 
ceràmica de cuina africana no modifica el repertori en 
relació amb les etapes anteriors (formes Lamboglia 9, 
10A i B, Ostia I, 260, 261, 262, 264, 305, 312, Ostia 
II, 302, Ostia III, 170, 267, 302 i 332). Important és 
la localització de terra sigillata lucente, amb les formes 



313

 LA DAtAcIó De LeS fASeS

Làmina xliii.



314

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA)

Làmina xliv.



315

 LA DAtAcIó De LeS fASeS

Lamboglia 1/3C, 2/37, 3/8, 4/36, 37B, 38, 41 i 45, 
i un conjunt notable de fragments informes, alguns 
amb decoració a la barbotina o a rodeta.

Quant a les àmfores, destaquem les formes africana 
I (Keay 3), sis vores, africana IB (Keay 3B), una vora, 
africana II, un peu, africana IIA «con gradino», set vo-
res, africana IIC (Keay 6), sis vores, africana IID, una 
vora, Keay 25, sis vores, Keay 27B, dues vores, i dues 
vores de Dressel 23 (Keay 13).

Molt interessants són dues vores de vidre de la 
forma Isings 108 i una base de la forma Isings 122, 
juntament amb altres fragments, vuit, més difícils de 
classificar, i entre les monedes dos nummi constanti-
nians o dels seus fills (probablement ambdues amb el 
revers gloria exercitus).

A l’hora d’enfrontar-nos amb aquest material per 
aconseguir fixar, de la manera més aproximada possi-
ble, el moment inicial d’aquesta fase, convé destacar 
uns quants aspectes que ens hauran d’aplanar el camí 
cap a l’objectiu proposat. El primer que voldríem res-
senyar és la presència, nombrosa i amb un extens re-
pertori de formes, de la ceràmica africana de tipus C, 
on cal destacar alguns fragments amb decoració apli-
cada. És cert que predomina, com sempre en aquest 
territori, el gran plat de la forma Hayes 50 amb tota 
mena de variants, que moltes vegades és l’única docu-
mentada en contextos de segle ii i iv. Aquí la varietat 
és sorprenent i omple els segles iii i iv amb alguns 
atuells, aquells que mostren una decoració aplicada, 
que no apareixen abans de la segona meitat del segle 
iv: potser només a la ciutadella de Roses hi ha un con-
junt tan divers i tan nombrós de ceràmiques d’aquesta 
mena entre els jaciments d’aquest territori, un fet que, 
potser, la condició marítima dels dos jaciments expli-
caria.

En segon lloc, hauríem de considerar la recuperació 
sovintejada de terra sigillata lucente, obrada a la vall 
meridional del Roine i que trobem freqüentment en 
les estacions arqueològiques d’aquest país en contextos 
de segle iv (Aicart, Llinàs i Sagrera 1991, 197-207). 
Tan valuosa és aquesta presència com l’absència de 
DSP (dérivées des sigillées paléochrétiennes), l’elegant 
producció del migdia de les Gàl·lies amb una decora-
ció estampada de qualitat, que és un excel·lent indica-
dor per a nivells de segle v.

Caldria recordar, també, les migrades proporcions 
d’africana D, que, a partir d’inicis del segle iv, en jaci-
ments similars al nostre, sol ser l’element més preuat i 
útil a l’hora de fixar cronologies. Pel que fa a les formes 
identificades (supra), cal dir que majoritàriament són 
característiques de la fase inicial de la producció i prò-
pies del segle iv. Dues formes, prou ben representades 
–Ostia III, 118 i Hayes 76–, no desmenteixen aquesta 
uniformitat. Hi ha consens a datar la seva aparició vers 
el 400, però en un cas i l’altre han estat identificades en 
contextos ferms de molt a finals del segle iv.

Semblantment, assenyalem els atuells de vidre més 
moderns del conjunt (supra) i que rebla contundent-
ment el conjunt d’àmfores identificades amb variada 
col·lecció de recipients africans «antics», amb produc-
ció iniciada molt a finals del segle ii i que es perllonga, 
de vegades, fins més enllà del segle iv. Cal afegir-hi, 
però, alguns productes més moderns (Keay 25 i 27), 
ben ubicats dins de la quarta centúria, i algunes peces 
baiximperials d’origen bètic (Dressel 23 / Keay 13). 
Aquesta realitat l’hem de confrontar a la que ens ofe-
reixen els estrats d’abandonament, els més tardans del 
jaciment, on senyoregen les produccions nord-africa-
nes característiques dels segles v, vi i, fins tot, vii (in-
fra). És ben bé tota una altra cosa.

Recordem, finalment, la recuperació de dos nummi 
de la família de Constantí que ens fixen el terminus post 
quem vers el 350.

Pot ser interessant comparar aquest material amb 
el d’altres jaciments geogràficament pròxims amb fases 
baiximperials. A Pla de Palol (Castell-Platja d’Aro), la 
fase ii, que datàvem molt a principis del segle v, oferia 
moltes coincidències, amb un repertori semblant pel 
que fa a formes de D, presència nombrosa de lucente i 
molta semblança pel que fa a les àmfores. Tanmateix, 
la C era escassament representada i limitada a la forma 
Hayes 50 i, sobretot, hi havia DSP (Nolla (ed.) 2002, 
156-160). Una cronologia similar caldria donar a la 
fase darrera de l’Hort d’en Bach (Maçanet de la Sel-
va) (Llinàs et al  2000, 135-145), a la fase iv de Puig 
Rodon (Corçà) (Nolla i Casas 1990, 203-212), també 
a la fase iv de Vilauba (Camós) (Roure et al  1988, 
63-73) o, en el mateix jaciment, a l’abandonament i 
anivellament immediat de l’ala est (Castanyer i Tre-
moleda 1999, 236-242). Més proximitat cronològica 
hi ha amb la formació de l’estrat IIIC, que servia per 
datar una de les fases de l’«Edifici A» de la ciutadella 
de Roses, amb les formes Lamboglia 35, Hayes 58, 
59B, 61 i 67 i un fons estampat dels estils A(II) o 
A(III) de Hayes, amb molta lucente i sense ni un bocí 
de DSP (Martín, Nieto i Nolla 1979, 31-38). L’aban-
donament d’unes estructures de l’edifici romà de Lla-
franc (Palafrugell) ens ofereix un altre bon paral·lel 
(Barti i Plana 1989, 141-144, fig. 4 i 5). Des d’aquest 
punt de vista i reblant el clau, ens interessa assenyalar 
que en la taula tipus de materials ceràmics en contex-
tos de finals del iv o inicis del v a Tarraco, Remolà as-
senyala la presència de les àmfores africana I i II, Keay 
25B, 26F, 27, 13A i B, entre les formes d’africana D, 
la Hayes 58B, 59, 67, 73, 76 i 91A/B, lucente i DSP 
(Remolà 2000, 293). La similitud és quasi coincident. 
En aquest cas, la manca, o no, de DSP pot servir per 
considerar el context una mica més antic o una mica 
més modern.

En conjunt, pel que hi ha i pel que manca, pro-
posaríem una cronologia de tercer quart del segle iv a 
l’entorn del 375-385.
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8. Els nivells d’abandonament

S’ha considerat metodològicament adequat situar 
dins d’aquest paquet d’estrats, que cal posar en rela-
ció amb l’eclosió de la fase baiximperial, tot un seguit 
d’unitats estratigràfiques que, tanmateix, ens proposen 
una datació molt més avançada que cal posar en rela-
ció amb les freqüentacions intenses del lloc després de 
la fallida de la vil·la entesa com a tal. Són els nivells 
1711, 1714, 1443, 1103, 1098 i 1097.

Hi sovintegen els materials tardans entremig d’al-
tres de més antics. Destaquem la presència, entre 
l’africana D, de les formes Hayes 59B, 61A, Hayes 70, 
Hayes 87B, Hayes 99B o C, i Atlante 46, 9, i entre 
les peces decorades, un fons estampat de l’estil A de 
Hayes i una altra base decorada a espàtula (Glanzton-
film), de cronologia avançada. Entre la C, destacaríem 
una vora amb decoració aplicada de la forma Hayes 
52B. Pel que fa les llànties, documentem una forma 
Atlante VIII, tardana indubtablement, però de crono-
logia massa laxa.

Molt més interessant, per tal com manca en la fase 
anterior, és la identificació de DSP, les produccions tar-
danes de l’àrea mediterrània de la Gàl·lia, preferentment 
reduïda però també oxidada, amb la forma Rigoir 1.

Pel que fa a les àmfores, assenyalem la localització 
de dos fragments de spatheia, vores i peus de les formes 
Keay 61 i 62 i vores de les formes 25 i 27B.

Quant als vidres, abundants, hem identificat les 
formes Foy 3 (= Isings 116) i, sobretot, les Foy 19, 21 
i 23.

Si comparem aquest material amb el que acabem 
d’analitzar (supra), se’ns fan evidents les diferències. 
Continua sent escàs en nombre de fragments i formes 
però sovintegen els atuells més moderns, amb cronolo-
gies ben establertes de mitjan segle v en endavant, amb 
presència d’un fragment amb decoració espatulada.

Se’ns fa avinent la ceràmica estampada de la Gàl·lia 
meridional, la DSP, un repertori de copes de vidre carac-
terístiques de l’antiguitat tardana i àmfores de cronolo-
gia avançada que omplen la segona meitat / darrer terç 
del segle v, el vi i, com a mínim, fins a mitjan segle vii.

Si bé és difícil fixar amb precisió l’abandona-
ment definitiu del lloc, aquest material ens permet 
documentar una continuïtat sense trencaments al  
llarg del segle vi i durant el primer terç / primera mei-
tat del segle vii.

Àmbit 6
Ue 1406 

Ceràmica africana A (5), amb la forma Hayes 6, 
africana C (2), amb la forma Hayes 50, terra sigi-
llata lucente (1), forma Lamboglia 8, cuina africana 
(5), Ostia I, 261, comuna oxidada (37), grollera de 
cuina (62), vidrada moderna (1), àmfora africana 
(11), forma Keay 25 (làm. xlii, 1), vidre (1).

Ue 1417
Ceràmica africana A (2), africana C (3), amb la 
forma Hayes 52B amb decoració aplicada (làm. 
xlii, 5), africana D (2), amb la forma Hayes 87B 
(làm. xlii, 3), terra sigillata lucente (3), amb la for-
ma Lamboglia 2, DSP (dérivée des sigillées paléo-
chrétiennes) (1), forma Rigoir 3a (làm. xlii, 2), cui-
na africana (9), amb les formes Lamboglia 10A, Os-
tia I, 261 i Ostia III, 170, comuna oxidada (115), 
comuna oxidada local (36), llàntia (1), morter (4), 
grollera de cuina (189), àmfora local, àmfora afri-
cana (91), amb les formes Keay 61E (Keay 1984, 
304; Remolà 2000, 159-161) i Keay 62D (Keay 
1984, 321; Remolà 2000, 159-161) (làm. xlii, 4), 
àmfora indeterminada (58), vidre (14).

Ue 1432
Ceràmica africana D (1), forma Hayes 87B (làm. 
xlii, 6), comuna oxidada (26), àmfora local (3), 
àmfora africana (30), vidre (2).

Ue 1436
Ceràmica africana A (3), amb la forma Hayes 14A, 
cuina africana (22), amb les formes Ostia III, 267, 
Ostia II, 302, comuna oxidada (72), llàntia (1), 
gran vas (7), grollera de cuina (16), àmfora africana 
(15), amb la forma Keay 23 (làm. xlii, 8), vidre 
(7).

Ue 1437
Ceràmica africana C (5), africana D (2), amb la 
forma Hayes 87B (làm. xlii, 7), cuina africana (2), 
forma Ostia I, 261, i forma Lamboglia 10A, co-
muna oxidada (93), gran vas (3), grollera de cuina 
(14), àmfora local (2), àmfora africana (2), vidre 
(3).

Ue 1444
Ceràmica africana A (9), amb les formes Hayes 16, 
africana C (3), amb la forma Hayes 46, africana 
D (1), cuina africana (28), amb les formes Ostia 
III, 267, Ostia II, 302, Ostia I, 272, Lamboglia 
10A i 10B, llàntia, comuna oxidada (160), gran 
vas (4), grollera de cuina (40), àmfora tripolitana 
(1), àmfora africana (12), amb les formes africana 
IIA «con gradino» i Keay 25B (làm. xlii, 9), àm-
fora indeterminada (16), dolium (2), vidre (20). 
Agulla d’os.

Àmbit 9-40
Ue 1522 (Nivell per sota del superficial)

Ceràmica africana A (19), amb la forma Hayes 
14B i Hayes 14/17, africana C (11), amb la forma 
Hayes 50, africana D (1), DSP oxidada, forma Ri-
goir 3a, cuina africana (39), amb la forma Hayes 
10A, Ostia I, 261 i Ostia III, 170, comuna oxida-
da local (39), llàntia (2) amb la forma Bussière D 
X 4a (Casas i Soler 2006, GI1204, 208), morter 
(1), gran vas (2), grollera de cuina, àmfora africana 
(35), vidre (10).
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Àmbit 38
Ue 1050 (Nivell d’abandonament)

Ceràmica africana C (1), forma Hayes 55 amb de-
coració aplicada (Hayes 1972, 83) (làm. xlii, 10), 
cuina africana (1), forma Lamboglia 10A, comuna 
oxidada (6), gran vas (59), àmfora africana (2), do-
lium (1).

Ue 1064
Ceràmica africana A (2), forma Hayes 9A i forma 
Hayes 17, africana C (2), amb la forma Hayes 50, 
africana D (1), cuina africana (19), amb les formes 
Ostia III, 267 i Ostia III, 332, comuna oxidada (29), 
grollera de cuina (50), vidrada blanca amb reflexos 
metàl·lics (1), àmfora africana amb la forma Keay 

Làmina xlv.
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55A (Keay 1984, 289-293; Remolà 2000, 154-155) 
(làm. xlii, 11), vidre (6), amb la forma Foy 9 (Foy 
1995, 196) (làm. xlii, 12). Vuit antoninians: Clau-
di II (5), Divus Claudius (1), Gal·liè (2).

Ue 1067
Ceràmica africana A, forma Hayes 14/17, africana 
C (7), amb la forma Hayes 50, africana D (8), terra 
sigillata lucente (2), cuina africana (43), amb les for-
mes Ostia III, 267, Ostia II, 302, Ostia I, 261, Ostia 
I, 262, Ostia III, 170, Hayes 131 i Lamboglia 9A, 
comuna oxidada (105), llàntia (1), gran vas (26), 
grollera de cuina (91), àmfora tripolitana (2), àm-
fora africana (45), àmfora indeterminada (6), vidre 
(58) (làm. xlii, 13), amb una base de la forma Isings 
126 o 127 (Isings 1957, 156-158; Sternini 1995, 
fig. 13). Tres antoninians de Gal·liè i Claudi II.

Ue 1068
Ceràmica africana A (1), forma Hayes 8A, africa-
na C (1), forma Hayes 55 amb decoració aplicada 
(làm. xlii, 14), cuina africana (64), amb la forma 
Ostia III, 332, comuna oxidada (63), llàntia (1), 
forma Bussière D II.I (Casas i Soler 2006, GI973, 
187), morter (1), gran vas (7), grollera de cuina 
(13), àmfora bètica (10), amb una nansa de Dres-
sel 20 amb segell lid·iv.., àmfora tripolitana (18), 
àmfora africana (11), amb la forma Keay 25 (làm. 
xlii, 15), dolium (5), vidre (2).

Ue 1069
Ceràmica de cuina africana (1), comuna oxidada (6), 
àmfora africana (2), vidre (1). Plomada de plom.

Ue 1171
Ceràmica africana A (5), amb la forma Hayes 14A, 
africana D (1), forma Hayes 59B (làm. xlii, 17), 
cuina africana (2), amb les formes Ostia III, 267, 
Ostia III, 170, Ostia I, 261, Lamboglia 9 i Lambo-
glia 10A, comuna oxidada (27), llàntia (5), morter 
(1), gran vas (4), grollera de cuina (12), vidrada 
moderna (2), àmfora africana amb la forma africa-
na IA (Keay 3A) (làm. xlii, 18), àmfora indetermi-
nada (5), vidre (làm. xlii, 16).

Ue 1364
Ceràmica africana A (4), africana A/C (5), africa-
na D (1), forma Hayes 59B (làm. xlii, 19), terra 
sigillata lucente (1), cuina africana (35), comuna 
oxidada (106), llàntia (1), morter, gran vas (7), gro-
llera de cuina (200), àmfora hispànica (14), amb la 
forma Almagro 51C (Keay 23) (Keay 1984, 172-
178) (làm. xlii, 22), àmfora africana (20), amb la 
forma Keay 61 i, potser, 62 (làm. xlii, 23), àmfora 
indeterminada (15), dolium (1), vidre (25) (làm. 
xlii, 20 i 21). Una moneda del segle iv.

Ue 1368
Ceràmica africana A (8), amb la forma Hayes 3B o 
C, africana C (6), amb la forma Hayes 50, africana 
D (1), forma Atlante 36, 1, terra sigillata lucente 
(2), amb la forma Lamboglia 24/25, cuina africana 

(34), amb la forma Lamboglia 10A i Ostia I, 261, 
comuna oxidada (98), llàntia (1), morter, gran vas 
(6), grollera de cuina (117), àmfora bètica (11), 
àmfora africana (35), amb la forma Keay 25.

Ue 1371
Ceràmica africana A (9), amb la forma Hayes 14A, 
africana C (79), amb la forma Hayes 50 i Ostia I, 
115, terra sigillata lucente (39), DSP oxidada (3), 
cuina africana (63), amb la forma Ostia I, 261, Os-
tia I, 262, Ostia I, 302 i Lamboglia 9 i 10A, comu-
na oxidada (480), comuna local (86), llàntia (3), 
morter (3), gran vas (57), grollera de cuina (369), 
àmfora bètica (36), àmfora africana (87), amb la 
forma africana IID (làm. xliii, 1 i 2), àmfora inde-
terminada (45), vidre (16).

Àmbit 40
Ue 1536

Ceràmica comuna oxidada (6), grollera de cuina 
(6) (làm. xliii, 4), àmfora africana (18), forma 
Keay 62E (Keay 1984, 321; Remolà 2000, 159-
161) (làm. xliii, 3), àmfora local.

Ue 1537
Ceràmica africana A (2), africana D (1), forma 
Hayes 76 (làm. xliii, 5), cuina africana (5), forma 
Ostia III, 267 i Lamboglia 10B, comuna oxidada 
(27), llàntia (1), morter (2), grollera de cuina (21) 
(làm. xliii, 6 a 14), àmfora africana (21), amb les 
formes Keay 25 (làm. xliii, 15) i 62 (làm. xliii, 16), 
àmfora indeterminada, vidre (6).

Àmbit 48
Ue 1713 (Habitació posterior a la vil·la)

Ceràmica africana D (1), forma Hayes 91C (làm. 
xliv, 9), africana indeterminada (1), cuina afri-
cana (1), forma Ostia III, 267, comuna oxidada 
(33) (làm. xliv, 20 a 23), morter (5), grollera de 
cuina (63) (làm. xliv, 10 a 17), àmfora local (16), 
àmfora africana (2), formes Keay 55 (Keay 1984, 
289-293; Remolà 2000, 154-155) (làm. xliv, 18) 
i 62Q (Keay 1984, 334; Remolà 2000, 160-161) 
(làm. xliv, 19), vidre (3).

Bloc sud-oest
Ue 1591 (Nivell d’abandonament)

Ceràmica africana A (2), africana C (1), africana 
D (1), amb decoració estampada de palmetes, estil 
A de Hayes (làm. xliii, 17), terra sigillata lucente 
(2), cuina africana (7), comuna oxidada (22), co-
muna oxidada local (10), morter (1), grollera de 
cuina (20), vidrada moderna (2), àmfora local (20), 
àmfora africana (1), vidre (3).

Ue 1596
Ceràmica de cuina africana (1), forma Ostia III, 
267, comuna oxidada local (1), grollera de cuina 
(1), àmfora local (8).
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Ue 1640
Ceràmica africana A (2), africana C (2), cuina afri-
cana (4), comuna oxidada (8), comuna oxidada lo-
cal (4), morter (2), gibrell, grollera de cuina (12), 
àmfora local (4), àmfora africana forma africana 
IIA (Keay 4) (làm. xliii, 18).

Ue 1642
Ceràmica africana D (1), forma Hayes 61A (làm. 
xliii, 19), cuina africana (3), comuna oxidada 

(16), grollera de cuina (1), àmfora local (11), àmfo-
ra africana (1), vidre (1).

Ue 1647
Ceràmica africana A, forma Hayes 3B o C, cuina 
africana (15), comuna oxidada (16), grollera de 
cuina (5), àmfora local (2), dolium (1), vidre (4).

Ue 1651
Ceràmica africana D (3), forma Hayes 87B (làm. 
xliii, 20), terra sigillata lucente (3), amb la forma 

Làmina xlvi.
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Lamboglia 2/37, cuina africana (5), amb les for-
mes Ostia I, 20 i Atlante 108, 1, comuna oxidada 
(19), comuna oxidada local (1), llàntia (2), grollera 
de cuina (48) (làm. xliii, 22 a 26), àmfora local 
(30), àmfora africana (69), amb la forma Keay 62Q 
(Keay 1984, 334; Remolà 2000, 160-161) (làm. 
xliii, 21), vidre (5).

Ue 1683
Ceràmica africana C (1), africana D (2), amb les 
formes Hayes 61A (làm. xliv, 1) i 87B (làm. xliv, 
2), cuina africana (2), comuna oxidada (87), co-
muna oxidada local (15), gran vas (18), grollera de 
cuina (30) (làm. xliv, 5 a 7), vidrada moderna (3), 
àmfora local (84), àmfora africana (55), amb les 
formes africana II i Keay 62Q (Keay 1984, 334; 
Remolà 2000, 160-161) (làm. xliv, 4), àmfora in-
determinada (5), vidre (làm. xliv, 3), amb la forma 
Foy 21 (Foy 1995, 204-206).

Ue 1750
Ceràmica africana A (3), amb la forma Hayes 3B o 
C, africana D (11), cuina africana (49), amb la forma 
Ostia III, 267, Lamboglia 10A, Ostia I, 261 i Hayes 
131, comuna oxidada (193), llàntia (1) assimilable a 
la forma Bussière X 9 (Casas i Soler 2006, GI1247, 
212), grollera de cuina (55), àmfora local (32), àm-
fora africana (16), amb la forma Keay 62Q (Keay 
1984, 334; Remolà 2000, 160-162) (làm. xliv, 24).

8.1. valoració global

El panorama que observem és coincident amb el 
que hem estudiat anteriorment (supra). Entre l’africa-
na D documentem les formes Hayes 59B, 61A, 76, 
87B, 91C, Atlante 36, 1 i una base estampada en l’es-
til A de Hayes. També un conjunt notable d’africana 
C amb decoració aplicada (formes Hayes 52B i 55) i 
diversos fragments, oxidats i reduïts, de DSP, entre els 
quals la forma Rigoir 3a.

Quant a les àmfores, destaquem les formes Keay 23 
i 25 i, sobretot, la 55, la 62, abundantíssima, amb les 
variants D, E i Q, i la 61. Entre els vidres hem identi-
ficat les formes Foy 3 (= Isings 116), Isings 126 o 127, 
Foy 9 i Foy 21.

De bell nou es posa de manifest una continuïtat 
després de la crisi de la vil·la que constatem fins, com a 
mínim, al primer terç / primera meitat del segle vii.

En arribar a aquest punt, convé aclarir que la se-
qüència estratigràfica ens permet observar que la vil·la 
s’abandonà en un moment determinat, perquè hem 
localitzat, en un bon estat de conservació, la cons-
trucció, en punts determinats de l’antic edifici, d’unes 
estructures senzilles però regulars i ben definides que 
cal identificar amb una ocupació del lloc que hauria 
ocorregut poc després de la crisi de la vil·la baiximperi-
al. Tanmateix, no hem pogut identificar bones unitats 
estratigràfiques que hagin fet possible situar amb pre-

cisió en el temps quan es produí el col·lapse de la vil·la. 
Ateses les dades indirectes, proposaríem una datació 
de mitjan/segona meitat del segle v. Immediatament 
després i sense solució, aparent, de continuïtat, els ha-
bitants del fundus, els antics treballadors associats a la 
vil·la, haurien aprofitat puntualment alguns sectors del 
vell edifici per viure-hi i per beneficiar-se de tot allò 
que podia ser reciclat. Fins al primer terç / mitjan segle 
vii, les cabanes situades sobre l’edifici baiximperial van 
continuar ocupades. No podem seguir amb dades fer-
mes una ocupació ulterior immediata. Molt més tard, 
s’hi van obrar cabanes de vinyataire.

9. El material de la pars fructuaria

Convé donar un cop d’ull i analitzar també el ma-
terial arqueològic, exclusivament ceràmic, recuperat 
durant l’excavació de la terrassa inferior del jaciment, 
que, com s’ha dit, només va permetre identificar uns 
pocs sectors no afectats per vells treballs i, per tant, 
localitzar nivells arqueològics fiables i antics. L’estudi 
el farem a partir dels sondeigs realitzats.

sondeig 3
Ue 5006 (Per sota del superficial. Antiga terrera d’ex-

cavació)
Fragment d’un plat de TS itàlica de la forma Gou-
dineau 23, augustal (làm. xlv, 1).

sondeig 5
Ue 5010 (Per sota de la UE 5009 i per sobre de la 
roca natural)
Una vora d’un plat tapadora de ceràmica de cuina 
africana, forma Ostia I, 261 (làm. xlv, 4), dues àm-
fores una de les quals, potser africana, sense classi-
ficar (làm. xlv, 2) i una vora que assimilaríem a la 
forma Keay 24A, del segle iv (làm. xlv, 3), la base 
d’un recipient de vidre que podria correspondre a 
la forma Isings 2 o Isings 20 (làm. xlv, 5).

sondeig 6
Ue 5011 (Sota sòl d’opus signinum  Correspondria al 

terraplenament i preparació del paviment d’aquella 
estança)
Material cronològicament dispers amb presència 
de peces d’època fundacional –un peu del got amb 
nansa de la forma D-II (làm. xlv, 6) i una vora 
del plat de la forma Lamboglia 5 en campaniana 
A (làm. xlv, 7)– i d’altres de clarament altimperial, 
com una vora d’àmfora de base plana de la forma 
G-IV (làm. xlv, 10), d’un contenidor d’oli bètic de 
la forma Dressel 20 (làm. xlv, 9) i una vora de plat 
tapadora de ceràmica de cuina africana de la forma 
Ostia I, 261 (làm. xlv, 8). No és possible proposar-
ne una cronologia ajustada.
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sondeig 7
Ue 5012 (Elevació molt tardana del nivell de circula-

ció. Amb molta runa constructiva)
Entre el material més modern, farem referència a 
dues vores de plats de TS africana C de la forma 
Hayes 61A (làm. xlvi, 6 i 7), peces a bastament 
documentades en les fases més tardanes d’aquest 

jaciment (supra), un fragment de gran escudella 
de la forma luissante 37 de la TS lucente (làm. 
xlvi, 8), preferentment del segle iv, i tres vores 
d’àmfora tardana, una Keay 25 (làm. xlvi, 3), una 
Keay 62 (làm. xlvi, 2) i una Keay 61 (làm. xlvi, 
5) que ens porten a ple segle vi i vii (supra). Hi 
ha també ceràmica més antiga de cuina africana 

Làmina xlvii.
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amb plats tapadora de la forma Ostia I, 261 (làm. 
xlvi, 12), cassoles de vora ametllada, Ostia III, 
267 (làm. xlvi, 10), cassoles de fons estriat forma 
Lamboglia 10A (làm. xlvi, 11) i plats de la for-
ma Lamboglia 9 (làm. xlvi, 9), una vora d’àmfora 
bètica Dressel 20 (làm. xlvi, 4) i una altra de la 
forma Dressel 2-4, de la Tarraconense (làm. xlvi, 
1).

sondeig 9
Ue 5102 (Nivell d’enderroc. Part superior del colga-

ment de la cisterna, amb molta runa constructiva)
Poc material. Un plat petit de TS itàlica, forma 
Magd. 565 (làm. xlvi, 15), una vora d’un plat 
de ceràmica de cuina africana forma Lamboglia 
9 (làm. xlvi, 16) i un gran gibrell altimperial de 
llavi quasi recte (làm. xlvi, 14).

Làmina xlviii.
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Ue 5104 (Immediatament sota de UE 5102, amb 
menys runa)
Entre el material més modern, fem referència a un 
plat de la forma Hayes 6C de la TS africana A (làm. 
xlvii, 4), una vora de plat tapadora de ceràmica afri-
cana de cuina, forma Ostia I, 261 (làm. xlvii, 2), 
i una vora d’àmfora G-IV, de base plana (làm. xl-
vii, 6). Assenyalem un peu d’un plat Goudineau 36 
de TS itàlica (làm. xlvii, 1), la boca d’una gerra de 
ceràmica comuna oxidada (làm. xlvii, 7), una vora 
d’àmfora Dressel 2-4 de la Tarraconense (làm. xlvii,
5), i un fragment d’atuell de ceràmica d’engalba 
blanca (làm. xlvii, 3), de la fase inicial del jaciment.

Ue 5110 (Bossada per sota de UE 5104)
Només ceràmica africana de cuina, un plat tapado-
ra Ostia I, 261 (làm. xlvii, 9) i una cassola Ostia 
III, 317 (làm. xlvii, 8).

Ue 5111 (Per sota de les UE 5104 i UE 5110. Amb 
poca runa constructiva)
Una cassola de cuina africana forma Atlante 107, 
12 (làm. xlvii, 10), unes escudelles de ceràmica 
oxidada comuna (làm. xlvii, 11 i 12) i una vora 

d’àmfora Dressel 2-4 de la Tarraconense (làm.  
xlvii, 13).

Ue 5112 (Sota de UE 5111. Molta runa constructi-
va)
Entre el material més modern, fem referència a un 
plat de TS africana C, forma Hayes 50 (làm. xlvii, 
17), una escudella, forma luissante 37 de TS lucente 
(làm. xlvii, 14), un plat tapadora, forma Ostia I, 
261 (làm. xlvii, 16) i una cassola Hayes 193-Ostia 
I, 273 (làm. xlvii, 15), l’una i l’altra en ceràmica 
de cuina africana, una gerra de ceràmica comuna 
oxidada (làm. xlvii, 20), una vora d’àmfora G-IV 
de base plana (làm. xlvii, 19) i una agulla d’os, 
trencada (làm. xlvii, 18).

sondeig 10
Ue 5202 (Sòl de signinum obrat amb grans fragments 

de ceràmica)
Un fragment d’una petita motllura ornamental de 
marbre blanc (làm. xlviii, 1) i una vora d’àmfora 
de la forma africana IIA «con gradino» (Keay 5) 
(làm. xlviii, 2).

Làmina xlix.
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Ue 5205 (Per sota del sòl de signinum desaparegut)
Una vora d’àmfora de la forma Dressel 2-4 de pro-
ducció local (làm. xlviii, 3) i un fragment de gerra 
d’engalba blanca (làm. xlviii, 4).

Ue 5206 (Immediatament sota de UE 5205. Prepara-
ció del paviment)
Hi ha alguns fragments de ceràmica de vernís ne-
gre, el plat de la forma Lamboglia 5 de campaniana 
B (làm. xlviii, 6) i un fragment de copa de vora 
oberta, no classificada, en A (làm. xlviii, 7), peces 
de ceràmica grisa emporitana (làm. xlviii, 9), una 
interessant imitació local d’un got de parets fines 
de la forma Mayet 3 (làm. xlviii, 5), una olla de ce-
ràmica grollera reduïda (làm. xlviii, 8 i 10) i dues 
àmfores de vi itàliques, Dressel 1A (làm. xlviii, 11) 
i 1C (làm. xlviii, 12). Tot el material és baixrepu-
blicà. Procedent d’escombreres, es va fer servir du-
rant la construcció, en època d’August, de la pars 
fructuaria de la vil·la.

Ue 5212 (Farciment del forat UE 5211. Amb molta 
runa constructiva)
Dos fragments de ceràmica emporitana moderna, 
augustal i postaugustal. Una base atribuïble a una 
escudella de la forma 2 (làm. xlix, 1) i una vora 
d’un atuell molt semblant de la forma 2.2a (Nolla, 
Sagrera i Burch 2007, 51-52) (làm. xlix, 2).

Ue 5215 (Per sota del sòl UE 5204 (= 5206))
Entre la ceràmica de vernís negre destaquem una 
escudella de la forma Lamboglia 1 (làm. xlix, 4) 
i un plat Lamboglia 5 (làm. xlix, 5), en campani-
ana B, i un altre plat de la mateixa forma en una 
producció no identificada (làm. xlix, 6). Asse-
nyalem un fragment de kalathos local (làm. xlix, 
3) i un petit got aparentment de fireta (làm. xlix, 
7). Tot el material és baixrepublicà. Procedent 
d’escombreres, es va fer servir durant la construc-
ció, en època d’August, de la pars fructuaria de la 
vil·la.
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There are few places in our region where you have 
as many possibilities to study the Roman rural world 
as in the Tossa Valley. This is thanks to an accumula-
tion of favourable circumstances. At other times our 
degree of knowledge is much less complete, owing to 
the lack of certain pieces in the puzzle that would help 
us put together a more complex and plural study.

In fact, the first thing we have to evaluate is the 
geographical characteristics of the place; it is a very 
well-defined, isolated and manageable territory that 
for centuries has looked towards the sea, due to the 
extreme difficulty of overland communications. These 
peculiarities and topographical disposition explain a 
highly specific behaviour, a need to open up to the 
sea, to take advantage of situations that we should not 
evaluate negatively as impediments, but as exactly the 
opposite. We have to keep this constantly in mind if 
we are to understand at all times the historical dynam-
ic of the valley. We should recall that before the major 
changes that came about in the contemporary period, 
the sea was the fastest, most convenient and cheapest 
method of transport. Poor overland communications 
were not a problem if an area had access to the sea or 
navigable rivers. Naturally, relationships often looked 
in other directions and to other places, configuring a 
network of contacts that was different, but fluid, ef- 
fective, fast and pleasant. Things only change when 
the sea ceases to be a method of contact because it has 
become a source of danger. Such situations can result 
in isolation and the need to adapt and survive. Even 
during the periods when the sea was more of a dan-
ger than a means of communication, the inhabitants 
of Tossa and other similar places continued to use it 
to exchange goods, to barter their surplus production 
and to open themselves up to the world.

As part of the previous point, we have to consider 
the extent and definition of the territory. The Tossa 
Valley, which is the equivalent of the municipal area 
of the town, covers a well-defined, fairly small area 
(38.18 km2) that makes it manageable and easy to 
study without special difficulty or size problems. It is 
well defined by its geography, which has determined 
clear, simple and undisputable limits. The main 
boundary is the sea, with a rugged coastline that is di- 
fficult to access, due to the large number of small coves 
that lead nowhere. There is one larger cove, the bay 
and central part of the territory, into which flows the 
Tossa gully that collects practically all the water from 
the modest hydrological network made up of dozens 
of gullies and torrents. In its shelter we find the lower, 
flatter lands, the only places that permit conventional 

agriculture as they are suitable for fruit and vegetable 
growing with irrigation from the gullies. This privi-
leged zone, where the most obvious human presence 
has always been concentrated, widens as it approaches 
the sea, where it meets the beach of the bay, the only 
part of the coast where ships can anchor. Beyond, 
framing it, are the mountains, which, although they 
are not particularly high, are jagged, complicated 
and covered in forests that were once dominated by 
holm oak and are now shared with pines. These are 
the mountainous buttresses that hinder cross-country 
communications and prevent certain types of agri-
culture. However, this area has always had a greater 
economic importance than may be obvious at first 
sight, thanks to the exploitation of its natural re-
sources (timber, firewood, cork, game, etc.) and, as 
shown by the most recent research, a certain amount 
of stockbreeding (Saña i Colominas, in press). It was, 
however, an extensive, economically important, but 
complementary area.

All this makes this the ideal laboratory for studying 
the evolution of the Tossa Valley over the centuries.

A second point we have to take into account is the 
existence of an exceptional archaeological site: the villa 
of Els Ametllers. Perhaps the use of such an emphatic 
adjective as exceptional seems out of place or an exa-
ggeration, but in this case it is not, for several reasons 
that we will try and summarise. The site was discovered 
many years ago and excavated immediately. This made 
it possible to safeguard it by means of purchases and 
donations, so that an important part of it was preserved 
when Tossa was affected by the mass tourism boom. It 
is true that another site was lost or is now on private 
land, due to a certain lack of interest on the part of the 
authorities in the mid-twentieth century; it is also cer-
tain that the prestige achieved by the ruins, thanks to its 
mosaics, has become an excellent emblem for the town. 
The establishment of a trust served to protect what re-
mained, to begin new excavations, to consolidate and 
present the structures and, finally, to undertake, in rela-
tively few campaigns, the exhaustive, open-area excava-
tion of what remained.

Moreover, we have to classify Els Ametllers as para-
digmatic. Not all Roman rural archaeological sites offer 
such a long history, beginning in the Late Republican 
period, and such an intense and profound continuity 
during the Late Antiquity, beyond the abandonment 
of the villa as such. From this point of view, this is a 
key site. It is one of the few sites at which the noble 
area, the owner’s residence, has been located and ex-
plored, as has the working area where the harvests were 
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processed. This gives it something that few archaeo-
logical sites can show.

We also have to add the monumentalisation of 
the urban sector from the period of Augustus, which 
seems to have occurred well before what seems to have 
been the norm in this territory, with vestiges of no-
table areas of representation, rooms for ostentation, 
balnea, mosaic floors and a surprising collection stat-
ues and fragments of sophisticated marble and stone 
crustae, which are normally conspicuously absent in 
the Roman villas of this area. And let us not forget the 
ancient name of the place, Turissa, which is well pre-
served in the inscription commissioned by the owner 
of the fundus in the last quarter of the 4th century. This 
was placed in the passageway that led to the modest 
audience chamber, which was endowed with a rectan-
gular apse that provided a backdrop for the dominus 
Vitalis when he received his farm workers, shepherds 
and property administrators. 

To this, we have add a notable knowledge of the 
archaeology of the valley, the result of a long tradi-
tion of investigation, long-term research projects and 
extensive excavations at specific sites; all this has made 
it possible to observe the area at different moments 
in time and to relate them to Es Ametllers. It is very 
rare that we are able to do this with such clarity and 
strength as in Tossa. However, let us not forget that 
this is just a starting point. The work is not over. There 
are doubtlessly many more sites than those that have 
been documented. However, there are few occasions 
on which we can study in such detail the functioning 
of such a well defined and geographically determined 
territory as this, for which, like the icing on the cake, 
we even know the ancient name.

The beginnings of the establishment 

The extensive excavations carried out in recent 
years have served, among other things, to put aside 
an interesting hypothesis proposed by A. López that 
the villa of Els Ametllers was built on top of an Ibe-
rian dwelling predating 218 BC, which was perfectly 
logical with the data he possessed. Now we believe that 
there were only sporadic, low level occupations of the 
site. It is now clear that the terrace in the middle of 
Can Magí hill was occupied for the first time in the 
first half or second quarter of the 1st century BC.

Faced with these circumstances, it is obligatory 
when speaking of the beginning of the history of this 
site to ask, at least theoretically and in the knowledge 
that this is a question unlikely to be solved, whether 
we are looking at an indigenous rural house or an au-
thentic Roman villa and if the founder-builder was 
either a strongly Romanised Indiget or an immigrant 
from Italica.

We can only approach this question from the point 
of view of an archaeological record that has been con-
siderably altered by subsequent buildings that have 
destroyed numerous vestiges of those early structures, 
which have therefore come to us altered and distorted. 
We all know how far we can go. Many questions have 
been asked and many remain to be answered.

There are, however, some interesting facts that 
need to be presented for consideration:

a) A suitable chronology for the beginning of this 
phase, which is in line with the major changes that 
occurred in this region with the intensive building 
programme of Italo-Roman-type towns. This was acc- 
ompanied by, at least theoretically, the beginning of 
an intensive exploitation of the countryside based on 
imported models and the villa. 

b) The structural strength of the establishment, 
with its complex, well-thought-out, well-structured 
ground plan and considerable size and sophistication.

c) The construction technique, which is closer, app-
arently, to the indigenous methods than to the Italic 
tradition, with foundations and socles made of rubb- 
le bound together with mud and compacted earth 
floors, but with roof coverings of tegulae and imbrices, 
from an imported tradition that is not in the least bit 
autochthonous.

d ) A well-documented use of silos for storing cere-
als and, at the same time, using dolia, probably for 
storing wine.

e) Intensive vine cultivation from the very begin-
ning.

f ) The presence of an eminently autochthonous 
material culture.

g) The importance of this establishment, which 
must have controlled the whole Tossa Valley or at least 
a large part of it. We should recall that some of the 
peripheral establishments can be dated (Mas Font) or 
clearly show intense and continuous frequentations 
(Mas Carbotí) during these years.

These are arguments of unequal value that, in real-
ity, do not help to answer the initial question. Indeed, 
as we will be able to observe, some can also be used in 
favour of or against the same theory, while others are 
of no value whatsoever.

The initial chronology of Els Ametllers, in the 
midst of the Great Change, in reality proves nothing, 
it merely makes it possible. The general plan of the 
building may have more weight. Likewise, it is not 
very clear and, moreover, we know how sophisticated 
some of the Iberian tradition rural houses were. This 
can be observed in the Maresme region in the area of 
Mataró, where sites such as Can Balançó and others 
are not only of a considerable size, but also of a notable 
complexity (Revilla i Zamora 2006, 43-48, with the 
previous bibliography). We know of the existence of 
large Iberian farm houses prior to 218 BC. Neither 
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the presence of possible fauces, nor of a structuring in-
terior courtyard have a definitive value.

Neither do we believe that the building technique 
can be used as an argument in favour of anything, as 
it is merely an intelligent adaptation, using what was 
conveniently available. The compacted earth floors are 
a constant in Roman villas of all periods, as well as 
much further back in time. On the other hand, we 
have to note the Roman-style roofing system. Indeed, 
the data are unquestionable and are reliable proof. We 
also know that in the Iberian buildings, the roofs were 
made out of mud, straw and branches, a combination 
that gave good results. Only at the very end of the 2nd 
century BC, and more so in the following century, do 
we see the introduction of the flat tile and the imbrex, 
as can clearly be seen in the oppidum of Sant Julià de 
Ramis and at other places. Given the chronology of 
this initial period, the adoption of the Italic model ass- 
ures us of virtually nothing.

Also worthy of note is the coexistence of storage 
systems from different traditions: large dolia, linked to 
the Italic tradition, and silos, much used by the Ibe-
rians but unusual among the Romans. How are we 
to evaluate this circumstance? Which way should we 
lean? We need to remember, furthermore, that in the 
later phases of some oppida we find virtual warehouses 
of dolia, at Burriac for example (Zamora 2006-2007, 
97-111, with the initial bibliography). 

Neither does the cultivation of vineyards appear 
to be definitive. From the middle of the 2nd century 
BC there are frequent indications of the spread of vine 
growing and wine making by the Indigets. 

We cannot place any importance on the material 
culture, as it can never be an indication of one possi-
bility or another. The materials found throughout the 
territory during the 2nd and 1st centuries are identical, 
with the percentage of local products outweighing the 
imports. A more valuable indication is the distance 
from the sea, which resulted in a drastic reduction in 
Mediterranean imports, without having any other sig-
nificance.

The territorial importance or size of the fundus are 
of no use either.

However, we believe we need to add a final argu-
ment that, added to all those we have already men-
tioned, allows us to move towards a specific definition 
for this villa: i.e. the choice of the site and its structure. 
This is more a conceptual than a physical argument; it 
has more to do with the mentality of the person who 
commissioned the work, rather than being a response 
to real and practical necessities. The choice of the site 
has to do with what they wanted to achieve, rather 
than what was necessary. It is this desire that deter-
mined not only the place that was chosen, but also 
those that were rejected. For example, the lower part 
of the hill would have been a perfectly suitable site, 

as can be seen from the fact that it was built on a few 
decades later and, in fact, would have been a much 
easier to work.

Thus, the choice of a high position, half way up 
the slope, a site that would have required a good deal 
of preparation, with the lowering of the ground to the 
west and a considerable amount of fill to the east, in 
order to obtain a platform, could only respond to care-
ful planning and well determined objectives. In this 
case, the elevated position could not have been cho-
sen for security reasons, given that the opening of the 
façade towards the east and the sea made the building 
more visible. We believe the opposite to be true, that 
this was one of the objectives, part of a widespread 
concept among Roman villas that made visibility, 
whether from the inside out or vice versa, one of the 
key elements of their configuration. Having extensive 
views over the fundus and the surrounding landscape 
was, in general, highly valued within this Roman con-
cept, as was having the central nucleus of the property 
obvious and visible to the approaching visitor. In that 
respect, this choice of location was unbeatable, with its 
privileged outlook over the sea and, at the same time, 
a position that made it visible from a great distance 
for those approaching by sea, which, in ancient times, 
would have been the main, and possibly the only, way 
of reaching the villa.

Based on this concept, some of the aspects pre-
sented above become more relevant, as they do not 
contradict this interpretation; on the contrary, they 
reinforce it.

As we have already mentioned, we do not believe 
that the problem of whether the villa appeared in the 
Republican period or not is a question of the “race” of 
the owner. It makes no difference whether he was a na-
tive with Iberian roots or a newcomer from the Italian 
peninsula; what matters is the level of integration of 
this person within the social, economic and ideologi-
cal structure that Rome wished to expand. What the 
Republican villa of Els Ametllers, as that is what we 
believe it is, denotes, is a high degree of integration on 
all levels -economic, physical and intellectual- within 
this model.

It could be that Republican villas are a rara avis or 
minority structures within the group of 1st century BC 
farms, but we cannot disregard their existence. It can-
not be argued that the villa is an element that suddenly 
appeared in the Augustan period, as part of a general 
reform of the economic and political exploitation of 
the territory. The villa is not a building; it is a concept, 
a model of exploitation and a way of understanding 
life in the country that is more than just farming the 
land. It is a model that had to mature and had to be 
understood by the owners as more than a mere copy 
of a series of buildings and structures. From this point 
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of view, the Republican villas, whether few or many, 
whether built by Italics or natives strongly identified 
with the Roman mentality, were indispensable, as 
without them, the major expansion that this way of 
life underwent in the Augustan period would not have 
been possible.

The Early Roman period

We do not know the reason for the end of the Re-
publican villa and its replacement with a new building 
(fig. 216).

The finds of ashes and the remains of tegulae from 
collapsed roofs could be indications of a fire, but neither 
one nor the other provides enough evidence to support 
this conjecture. A fire in part of the buildings could 
have led to the transformation, but we are inclined to 
interpret the facts in another way. A great deal of money 
was invested in the new villa, both in the productive 
area and the residential buildings. We believe that this 
is the reason for the demolition of the earlier structures, 
which were somewhat modest and had become obsolete. 
They were replaced with a new complex of buildings 
that maintained the basic concepts of the Republican 
villa, while extending them, bringing them up to date 
and embellishing them to meet the new challenges of 
the property, which would have been closely linked to 
the expansion of the fundus vineyards, which from that 
time went through a period of splendour. However, 
it would also have been linked to the obligations and 
wishes of the owner, who would have wanted the villa 
to be not only a place of work, but also a place to live in, 
somewhere to partake of the culture of otium.

The basic concepts of visibility and integration 
into the surroundings were maintained, but the ex-
pansion of the business and the wealth it produced 
would have allowed and required an expansion of both 
the production and leisure facilities. In the villa there 
is a clear, even physical, separation between the indus-
trial and the leisure aspects, two worlds that were in-
dependent but interrelated. The production facilities 
were transferred to the bottom of the hill, although 
not too far from the house of the owner, who was thus 
able to keep a close eye on the activity and, at the same 
time, demonstrate to his guests the importance and 
strength of his business.

On the other hand, the house appears to be iso-
lated, on the top of a hill and separated from the fun-
dus, although at the same time a part of it, not only 
for the views from inside, but also because the vines 
reached up to the garden, maintaining a link with the 
farm, although always in a controlled, domesticated 
and leisurely fashion. 

What does appear to be clear and determining 
is that from the Augustan period, if not before, the 

Turissa fundus was hegemonic and alone in the Tossa 
Valley and was run from the villa of Els Ametllers. 
No trace of any other villa has yet been located in the 
territory and all the identified imperial-period struc-
tures are no more than small satellite buildings used 
for specific tasks, usually related to the grape harvest, 
that would have been part of a network dependent on 
Els Ametllers.

The arrangement of having small establishments 
scattered around the property, among the vineyards 
and very close to the coast, was ideal on a terrain as 
rugged and complex as that of the Tossa area. These 
buildings were used for the initial harvesting tasks and 
their proximity to the sea made it easier to transport 
the grapes to the main buildings of the villa where 
the winemaking process was completed and the fin-
ished product prepared for sale. In spite of this, not 
all the harvest was pressed in these buildings, as the 
main part of the villa also had at least four large wine 
presses.

The central area of the villa that existed throughout 
the first three centuries of the empire corresponded to 
the canons defined by the Latin agronomists for this 
type of establishment, and, although modifications 
were made to its buildings, they were improvements 
rather than a major change in functionality (fig. 217).

Thus, the renovation work carried out in the in-
dustrial zone consisted mainly of a major increase in 
the size of the installations at the end of the 1st and 
beginning of the 2nd centuries, at the same time as the 
satellite buildings fell into disuse (Mas Carbotí, Ses 
Alzines, Mas Font, etc.). It is difficult to define the 
function of many of these new installations; the struc-
tures are preserved below the level of circulation and 
there is no outstanding preserved element that would 
allow us to specify the kind of work carried out in 
them. Despite this, and contrary to what the abandon-
ment of the satellite buildings would appear to show, 
wine continued to be the main product of the fundus, 
as we can see from the fact that not only were the wine 
presses built at the foot of the hill not abandoned, but 
they were subject to a series of improvements designed 
to increase their efficiency and adapt them to the new 
requirements.

Alongside wine, the villa produced other products 
that are more difficult to pin down, such as for exam-
ple, salted goods. The finds in various areas of frag-
ments of amphoras used to contain locally-produced 
salted fish or meat shows that there was at least a fair-
sized salting industry. Unfortunately, we have not been 
able to locate the installations where this took place 
and therefore we have no way of having any idea of 
the volume of production. The tanks were probably in 
the area nearest the beach, which is a long way from 
the excavated and studied area and about which we 
know nothing.
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There would have been a large number of dispersed 
facilities related to the villa’s productive activities. Un-
fortunately, we know nothing about many of them, 
as they have been swallowed up by the urban growth 
of the town over the centuries in the area between Els 
Ametllers and the sea, which, in ancient times, was un-
developed and at most occupied by buildings linked to 
the main villa. We have evidence of kilns used to make 
amphoras and other pottery receptacles, as well as poss- 
ible port facilities in the area nearest to the present-
day coastline. These are elements and clues that, taken 
together, tell us of the importance of the villa’s produc-
tions, some of which are very difficult to quantify and 
evaluate.

Finally, we need to consider the importance of a 
certain stockbreeding activity of ovicaprids, probably 
mainly sheep, which appears logical given the oro-
graphic conditions of the valley and about which we 
have certain valuable indications. These are the bone 
remains found during the excavations, which give con-
vincing clues about this situation (Saña i Colominas, 
in press), and the attempts to adapt the satellite areas 
of Mas Carbotí and Ses Alzines to wool manufacture, 
when they were no longer used for viticulture.

As far as the residential building is concerned, all 
the alterations carried out were aimed at providing 
more comforts and conveniences for the residents. 
The Augustan-period building corresponds to the 
internal concept and distribution of a large domus, 
taking advantage of all the benefits of building in the 
countryside: more building space and an opening of 
the building to the exterior that facilitated its integra-
tion into the surroundings.

From the aristocratic domus it took its differentia-
tion between the public and private areas, understand-
ing the former as those accessible to visitors and the 
latter as those for the family or, at most, their closest 
friends. In the case of Els Ametllers, this separation 
can be seen not only in the structuring of the residence 
around two different courtyards, but also in the fact 
that both areas were physically separated and that the 
family garden and most private rooms were only acc- 
essible through two gates that could be closed, thus 
isolating the family from any visitors. Both sectors 
had their own areas for meeting, eating and enjoying 
the countryside in company, especially during good 
weather. Thus, whereas in the northern (public) gar-
den there must have been a stibadium below a pergola 
in the centre (which was later replaced by a large os-
tentation room located to the east of the garden), in 
the southern (private) sector, a small group of persons 
could have met in the exedra that presided over the 
garden from the south and from which there were im-
posing views of both the garden and the coast.

The first alterations carried out in the residential 
area required or were the fruit of (sometimes it is diffi-

cult to tell the chicken from the egg) the construction 
of a water network that supplied the whole building 
and was even taken advantage of for the industrial 
zone. The creation of this network allowed for a whole 
series of ornamental and leisure elements to be built, 
which transformed the design of the gardens and per-
mitted the addition of an important element in the 
concept of a Roman house – the baths. 

The location chosen to build the baths tells us how 
the Romans thought about them. They were not built 
in the private area of the house, but to the east of the 
northern garden, in the middle of the public part of 
the villa, as part of a project that brought about the 
obliteration of a large part of the garden and the trans-
formation of the walks that surrounded it, as well as 
the creation of a service zone in an area that would 
have caused major circulation difficulties. These in-
stallations were normally located on the periphery of 
the living and industrial area or on the outside of the 
building, in such a way that the service zone remained 
outside the area in which the residents would move 
about and would therefore remain invisible to them. 
In Els Ametllers this was not possible due to the par-
ticular topography of the site. It was not possible to 
build on the northern side, as that was occupied by 
the main façade of the building in the Early Roman 
period. The eastern and western ends were also una-
vailable due to the limitations of the artificial terrace 
on which the villa stood; the southern end was simi-
larly unusable as that was the private area of the house. 
This is important information as, from the placement 
of the Els Ametllers baths, we deduce that they were 
public; in other words, they were facilities for the use 
of the owner, but which he also offered as part of his 
hospitality to visitors and therefore had to be located 
in the public part of the house. This is the reason for 
their unusual location and the major disruption their 
construction must have caused.

As far as the gardens are concerned, the introduc-
tion of the water supply network allowed them to 
be embellished with a whole series of water features, 
which were spectacular and scenographic, in the case 
of the public garden, and more ornamental and mod-
est in the case of the private garden to the south.

The Severian alterations

Within this context, the alterations carried out 
during the Severian period could be understood as a 
logical evolution of the embellishment process of the 
villa that continued throughout the Late Roman pe-
riod; however, in reality it appears to be more than 
that and we should relate it to a widespread phenom-
enon in the villas of the territory at that time. Indeed, 
in the Severian period we find a large number of vi- 



352

Felix Turissa. LA vIL·LA ROMAnA DeLS AMetLLeRS I eL SeU Fundus (tOSSA De MAR, LA SeLvA, gIROnA)

llas in which alterations were made to provide their 
residents with extra comforts and amenities. These 
include Torre Llauder (Mataró), where the decorative 
programme was completely changed with new paint-
ings and mosaics in the rooms and alterations to some 
of the other areas, including the baths (Prevosti and 
Clariana 1988), and the villa of Callipolis (La Pineda, 
Vila-seca), in which the baths were extended (Macias 
2000; García-Entero 2005, 95-96). In the Girona area 
we find modifications of this type in the villa of El 
Pla de l’Horta, where the reception rooms were given 
a new decorative programme, probably as part of a 
wider refurbishment (Nolla and Sagrera 1993, 145-
158; Palahí and Vivó 1994, 157-170). We can even see 
alterations to more modest establishments, such as the 
new baths added to the villa of Mas Gusó (Bellcaire 
d’Empordà) near Empúries (Casas and Soler 2004; 
Vivó et al  2006, 89-92). This is a well documented 
phenomenon that continued over a long period (Burch 
et al  2006, 31-39).

For a long time, it was thought that these invest-
ments in country properties at the beginning of the 3rd 
century were an argument towards proving the flight 
of the oligarchies from the towns, in order to avoid 
their obligations and magistracies in the face of the cri-
sis that affected the imperial political and administra-
tive structures throughout the 3rd century. This line of 
argument has been qualified over time and in fact has 
now been practically abandoned; other explanations 
are now given for these investments. On the one hand, 
as we have mentioned, it can be considered as a logical 
evolution of a process that had begun in the Augustan 
period of a constant expansion of the living structures 
to provide them with more comforts. This evolution 
can be detected, for example, in the extra rooms and 
more complex internal circuits added to the baths.

However, other factors must have influenced this 
situation. An increase in the money spent on the villas 
could be an indication that the owners were spending 
more time on their fundi, or that they were becoming 
more profitable, allowing more to be spent on super-
fluous items. Other hypotheses include an expansion 
of the process of land concentration, to which we have 
to add the specific accelerating factor of the confisca-
tions during the period of Septimius Severus of prop-
erties belonging to senators and oligarchs who has 
supported Clodius Albius; these appear to have been 
relatively abundant in the Tarraconense.

All these additions of luxury elements could also be 
an indication of a greater interest shown by the owners 
in their properties, which possibly even became their 
main residences. We do not believe this to be a deci-
sive argument and, moreover, it would be very difficult 
to prove. Suburban villas, such as that of El Pla de 
l’Horta, which, due to its proximity to the town of 
Gerunda, was probably the main residence of an im-

portant person in the town from the time it was built, 
also had lavish facilities added to them during those 
years, without undergoing any changes in their roles. 
Therefore, we need to look for new arguments.

Perhaps we can better understand these invest-
ments, at least part of them, within the framework of 
the changes to the organisational structure of the im-
perial civil administration during the 2nd century that, 
to a certain extent, culminated in the Severian period. 
This process consisted of a certain professionalisation 
of the magistracies within a political career that was 
often the continuation of a military career. To this fact 
we can add the growing role of the imperial coffers in 
the maintenance of public services and monuments. 
All this had a direct influence on one of the most char-
acteristic institutions used by the local oligarchies – ev-
ergetism. In a society in which to achieve a successful 
political career it was necessary to win the favour of the 
plebs, aspirants to magistracies spent large amounts of 
money on public works, games and banquets. When 
it was no longer necessary to curry popular favour 
to succeed in politics, private evergetism lost much 
of its reason for being, meaning that oligarchs with 
large amounts of money could spend it on their own 
properties. At the same time, despite the distance sepa-
rating it from the Early Republican period, the house 
became the best showcase for its owner’s power and 
wealth, although it was largely stripped of the political 
connotations it had had at that time.

To all these arguments, we have to add another: the 
evolution of the concept of otium, which encouraged 
the creation of areas for leisure and entertainment. In 
this context, it is not surprising that the baths and the 
winter triclinium received the most attention. Togeth-
er with the gardens, they were the areas par excellence 
where the owners developed their social relations with 
their friends, as part of a concept of otium that had 
long previously lost most of its intellectual concerns 
and focused more on the enjoyment of the body and 
hedonism.

The 3rd century

Right at the end of the 3rd century, at a time diff-
icult to specify during the last quarter, the part we 
know of the villa of Els Ametllers, both on the middle 
(pars urbana) and lower (pars fructuaria) terraces, coll-
apsed. The cause of this crisis is not apparent in the 
archaeological record.

The noble residence, which was splendid from all 
perspectives, began to be stripped of its sophisticated 
and expensive elements, as well as of other more mod-
est items that could also be reused. This general plun-
dering did not leave any area untouched. The data we 
have already presented are significant and overwhelm-
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ing. There is no reason to return to them. In what we 
know of the working area, the general abandonment 
is obvious. Of the four documented wine presses, only 
one appears to have remained active, although ar-
chaeologically we are unable to demonstrate whether 
it was out of action during this abandonment period 
and was later repaired and returned to use during the 
subsequent phase of the building, beginning in the last 
quarter of the 4th century. The other rooms and sectors 
were also abandoned.

In our study, we have been unable to identify any 
dwelling, processing or storage area; we just see con-
tinuous comings and goings and the constant presence 
of people through the archaeological record and the 
dumping of rubbish that allows us to follow this long 
period of about a hundred years or some three genera-
tions, during which at least the part of Els Ametllers 
we know and have excavated no longer existed.

This situation raises a whole string of questions that 
we must try and answer, or at least, if that is not poss- 
ible, to reflect on and go over in our minds in order 
to try and understand such a long period between two 
different stages in the conventional life of the villa, al-
beit very different in terms of the history of the place.

The severity and depth of the crisis suffered by the 
owners of the fundus of Turissa can be clearly see in 
the abandonment of the villa’s industrial sector, which 
had mainly been involved in wine production. This 
is a clear example of the collapse of a model. Every-
thing points to the fundus ceasing to produce large 
volumes of wine and therefore no longer exporting it 
overseas. This shows us the apparently sudden end of 
a long-term dynamic, the abandonment of a model 
in use since the Late Republican period, which would 
later return. Was it replaced by another? We cannot 
know for sure, although everything leads us to believe 
that it was not very likely. Such a radical change in 
the exploitation model in a territory such as the Tossa 
Valley, where the possibilities are limited, to say the 
least, does not seem reasonable. Moreover, a hypothet-
ical and highly unlikely change in orientation would 
not necessarily have led to the abandonment of the 
processing facilities. In parallel to this and as defini-
tive as the process we have just described, is the fact 
that the proprietors’ house was no longer visited or 
frequented and, even more symptomatic, that those 
who continued to live on the fundus were aware of 
this and began to dismantle the old structures, taking 
advantage of anything that could be sold, turned into 
something else or reused in another place.

This all indicates that the owners had ceased to 
exercise any control over the property, even the mini-
mum amount that would have been required to keep 
the farm running. We have to deduce this from the 
dismantling of the various buildings that made up the 
Els Ametllers complex and from what appears to have 

been an interruption in the vine cultivation that had 
been the property’s (main) source of wealth.

We cannot know what happened, but we have to 
assume that for several decades the owners took no 
interest, to the point that they did not even keep the 
farm running either directly or, even more seriously, 
through a delegated authority (uillicus). Was there a 
change in ownership, did the owners have personal 
difficulties, did they move away from the site or did 
they just lose interest? There are so many possibilities 
that we can only go over them and establish the effects 
of the situation.

We mentioned above, although without much 
conviction, that this collapse may have had something 
to do with the instability in maritime trade that we 
know affected the Mediterranean in the second half 
of the 3rd century. This is a possibility, although it was 
certainly not the main cause. Those hypothetical diffi-
culties, the importance of which we are in no position 
to quantify or accurately date, can under no circum-
stances explain the magnitude and length of the crisis. 
In fact, the villa remained abandoned during the first 
two thirds of the 4th century, a long time after the po-
litical and trade situation had been stabilised, and even 
if the problems of commercial traffic had played a role 
at the outset, they do not explain the length of the 
abandonment.

Furthermore, we have to be careful when making 
an overall evaluation of this stage. Indeed, the fundus 
continued to be occupied throughout those one hun-
dred years, as the archaeological record for that period 
indisputably shows. The imported pottery from Africa 
and southern Gaul and the amphoras from around the 
Mediterranean show us that foreign products contin-
ued to arrive without interruption, a fact that clearly 
confirms that Turissa was open to the world.

And this fact simultaneously reminds us that these 
lands continued to be connected by sea and that if 
products of all kinds were arriving, they must have 
been acquired by the people who lived there with what 
they earned from selling the surplus production of the 
farm, as well as, perhaps, all those objects taken from 
the old building that they could barter. The data we 
have do not allow us to make any judicious estimates 
of the quantities. 

Who lived on the fundus during those years? Where 
did they live? How many of them were there? These are 
some of the questions we need to ask, but for which 
we have no answers. We have seen the proof that the 
Tossa Valley continued to be occupied (and farmed), 
but we know little more than that.

To date we have been unable to locate where the 
workers of the fundus lived during the middle part of 
the history of Els Ametllers, except perhaps for those 
whose job it was to look after the pars urbana and to 
attend to the dominus and his family when they came. 
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1. Its possible assignment to this phase is basically due to its relationship with the other structures, as it not only resulted in the destruc-
tion of two older presses, but also because it occupies a transversal position in relation to them, breaking with the layout that had been 
maintained throughout the Early Roman period and also due to the absence of installations of this type on the upper terrace.

2. It was not only the large building used for storage that collapsed, but probably also the complex of rooms that occupied the former 
garden; these had an upper floor as we can see from the remains of staircases found there.

3. The same was not true of the other rooms of the baths, from which the mosaic floors were removed at the end of the 3rd century to 
rob the material used to build the hypocausts and the various pipes and channels.

This conditions any attempt to calculate the number 
of inhabitants in the valley.

It is quite possible that they lived dispersed in small 
dwellings, not very far from the central area of the villa 
and mainly on the low-lying land and plains of the 
valley. It would not be unusual to find residential areas 
beyond the building’s pars fructuaria, on the lower te-
rrace of Can Magí hill. However, this will be difficult 
to confirm, as those areas are now private property and 
partially built over.

The Late Roman villa

The villa that was reborn in the Late Roman pe-
riod took advantage of many of the earlier structures, 
although the general layout of the building was based 
on very different concepts to those of the previous 
one.

To begin with, the most obvious aspect is the dis-
solution of the former separation between the pars ur-
bana and fructuaria, which were now reunited in the 
same space on the raised terrace, in a way reminding 
us of the layout of the Late Republican period. Little is 
left of the old industrial installations on the lower part 
of the hill, at the most a press located at the northern 
end of the complex, which was built on the previous 
structures and which we have not been able to date 
with the certainty we would like.1

The new industrial structures basically occupied 
the former area of the family rooms and the garden in 
the middle of the complex. They were all built ex novo, 
taking advantage of the large open area of the old gar-
den. Only an attempt to reuse the earlier building lo-
cated to the west, probably to build a large warehouse, 
was altered by the collapse of part of the building and 
was abandoned. It is difficult to try and work out the 
functions of the new buildings. This is logical. As we 
will see, the end of the villa does not appear to have 
come about as the result of any traumatic event and 
was therefore systematically stripped of its structures 
and elements, in the same way as in the 3rd century. 
However, if we exclude the curious collection of tegulae 
structures excavated in the subsoil, there are no signs 
of any element specifically devoted to the processing 
of products. The size and distribution of the structures 
make it look more like a complex of large warehouses 
in which to collect and preserve the product before 
selling it, rather than facilities designed for process-

ing.2 This kind of room indicates that the villa acted as 
a reception and distribution centre for the production 
of the fundus and the absence of others more clearly 
linked to processing could be evidence that the exploi-
tation system had changed. Perhaps the territory had 
been divided into plots that were farmed autonomous-
ly by colonisers, with the villa collecting and export-
ing the finished product. This operating system could 
have survived from the previous period, during which 
the lack of direct supervision by the owner may have 
led to the establishment of small operations farmed 
by former workers. This hypothesis would also give 
meaning to the inscription found on the hall mosaic 
in which the master depicted himself as the essential 
element for the wellbeing of Turissa, in the sense of the 
territory and, by extension, its inhabitants. His pres-
ence would provide the necessary stability and good 
governance that would lead to the creation of wealth 
and a pleasant life.

The mention of the hall inscription leads us on to 
another aspect of the Late Roman villa: the pars ur-
bana. The excavated structures and the quality of cer-
tain elements, such as the new mosaics, are evidence 
of a modest size and a moderate or even scant level 
of luxury. The central nucleus of the earlier build-
ing, where the baths and some of the representational 
rooms had stood, was rebuilt as the centre of the own-
er’s residence. One of the reasons they chose this area 
to build on must have been that the floors of some 
of the rooms were still in good condition and were 
reused. Two of the old reception rooms and the frigi-
darium of the baths were located.3 The rooms of the 
baths, which must have had opus caementicium vaulted 
ceilings, would have been in better condition than the 
adjoining areas where the level of robbing must have 
affected even the roofs.

However, its importance does not lie in its size or 
luxuriousness, but in its symbology. When we analyse 
the complex, the layout of the different areas and the 
iconographic representations of its decoration, we 
see that they reflect the Late Roman ideology of the 
dominus who, copying the rituals and scenes from the 
imperial court, became more than a proprietor, a pro-
tector and a territorial lord (fig. 218).

The relationships between master and client from 
the 3rd century on were increasingly autocratic and 
ended up being structured around highly rigid ritu-
als copied from those imposed in the imperial court 
itself (Mar and Verde 2008, 58). These rituals were 
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not limited exclusively to the liturgy, but were also 
found in the architectural framework in which they 
were carried out, often being clearly determined by 
certain circuits within the building in which the cli-
ent worked, in an often ascending itinerary marked 
by floors of different heights in the successive rooms 
and areas, until the reception room was reached where 
the dominus received him like a minor monarch in his 
property. 

The symbology of the role of the dominus as lord 
of the territory, on whom its prosperity and practi-
cally its existence depended, can be seen in the Els 
Ametllers hall mosaic. The background decoration 
depicting the interior of a palace symbolically defined 
a magnificence that was unlikely to be found in the 
building itself. Moreover, the use of the old frigidar-
ium as a reception room, despite its small size, had 
a structural and symbolic logic. Its axial disposition 
with respect to the access to villa (which we should 
not forget was now from the east) and the hall marked 
a route that guided the visitor to the presence of the 
master. On the other hand, for its scenography, this 
reception took advantage of the mosaic floor and the 
decorative niches of the bath that, thanks to its un- 
usual shape, created a false apse that was used as a 
frame in which to place the throne-seat of the proprie-
tor. Neither should we forget that when the room was 
excavated at the beginning of the 20th century, three 
steps were found separating the mosaic from the area 
occupied by the bath, which may have enhanced this 
space even more. 

The placement of the pars fructuaria next to the 
area of representation, away from the security a high 
position may have given it, is a result of the ideology 
that saw the dominus as the protector of the territory 
and its production.

Thus, the Late Roman villa of Els Ametllers corr- 
esponds to the schemes we can see in the other es-
tablishments of this period: compact structures with 
crucial importance placed on the role of the owner, 
which is shown by the construction of a new building 
that owes little to the earlier structures. 

Although it is not possible to see any sign of the 
ageing of the model, it collapses. The site was aban-
doned at an imprecise date during the second half of 
the 5th century. This is not an unusual case; quite the 
contrary, what happened in Els Ametllers can be seen 
in the majority, if not all, of the Roman rural establish-
ments in this area and, in general, all over the west-
ern empire (Nolla 2008a, 384-387; Chavarría 2004, 
7-19; Brogiolo and Chavarría 2005, 49-68; Chavarría 

2007). Neither destruction nor fire, just an obsolete 
model that stopped working, apparently without a 
fuss, to be replaced by a new one.

The survivors

The subsequent occupations, which are well docu-
mented, did not immediately follow the villa’s crisis. A 
few years later, after not more than a generation (there 
is no break in the pottery record), we document new 
structures on the site of the abandoned building.

The valley continued to be inhabited following 
new models of territorial occupation or adapting ear-
lier models to the new situation. We find more disper-
sion and family habitats near the cultivated areas or 
pastures.

There continued to be masters, salaried peasants, 
slaves, colonists and middlemen. If we follow the me-
diaeval donation of the place, we can see the unit of 
the fundus and its ownership by wealthy, well-situated 
people who must have inherited, purchased or received 
it in beneficium. These changes only affected the way 
the fundus was exploited, not its ownership. The sys-
tem that had lasted for six hundred years no longer 
worked. New formulae came into play, although fun-
damentally the land remained in the hands of the aris-
tocracy, who may have been the same or new people, 
but who still had the ancient lands cultivated for their 
own benefit.

The archaeological record tells us of the appearance 
of small, simple houses, showing us the model of these 
new times. There must have been other similar dwell-
ings in other parts of the valley. They appear to be au-
tonomous entities from which the occupants would 
have efficiently farmed the immediate area and each 
one would probably have created a small cemetery to 
bury their dead. We can imagine that they related to 
each other, perhaps through the distant master or be-
cause they formed part of the same territorial entity, 
that of Turissa.

The pottery, and particularly the glassware and am-
phoras, show us that the people of the valley continued 
to be in contact with the outside world. By sea, prob-
ably mainly via Empúries or Barcino, the people of the 
valley continued to trade what they produced (wine, 
wool, meat, firewood, cork, salted food, etc.) in ex-
change for food and manufactured goods from the out-
side world, the Mediterranean world. As it had always 
been, the ancient route of the blue sea continued to be 
the umbilical cord that linked Turissa to the world.




