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EL POBLAMENT ROMÀ A L'OEST DE L'ALT CAMP

Lazonaque ens proposem estudiar comprèn els termes municipals de Valls, Puigpelat,

Nulles, la Masó, el Milà, el sector septentrional del terme de Vallmoll, el sector oriental

del terme municipal d'Alcover i el més occidental del d'Alió. A nivell geomorfològic,

aquesra àrea se circumscriu a la plana sedimentària que forma part de la depressió Reus-

Valls i que ocupa la zona central de la comarca de I'Alt Camp. Aquesta planura està li-
mitada a l'esr, al nord i a I'oest per la Serralada Prelitoral, que descriu un semicercle que

separa la part interior del Camp de Tarragona de la Conca de Barberà. Aquesta cadena

munranyosa esrà consrituida d'oest a est pels primers estreps de les Muntanyes de Prades,

la serra de les Guixeres i la serra Carbonària. La plana es troba solcada pel riu Francolí, el

qual té la seva capçalera a la Conca de Barberà i travessa la Serralada Prelitoral en direcció

cap a la cosra tarragonina. El riu Francolí erosiona la serra de les Guixeres per l'estret de

la Riba, que es consrirueix com una de les principals vies de penetració cap a I'interior

des de la costa i que ha funcionat com a eix de comunicacions des de temps prehistòrics.

Paral.lela al riu Francolí, rranscorria la via romana que es dirigia a Ilerda i Caesaraugusta.

A part d'aquest curs hídric permânent, una munió de torrents solquen la plana central de

la comarca. Aquestes rorrenteres funcionaven com a aprovisionadores d'aigua en certes

èpoques de l'an¡ però també com a vies de comunicació secundària.

A grans trets, els assentaments romans de la zona se situen en zones pròxirnes a recur-

sos hídrics (sobretot rorrents), en àrees on és possible disposar de fonts d'aigua, a més de

rerreny d'horra, i procurar-se els recursos que subministren els boscos de ribera. A causa

de l'estat parcial de les investigacions arqueològiques sobre poblament antic, no disposem

de suficients dades per establir un panorama clar sobre la distribució i el caràcter del po-

blament romà en aquesta àrea. Les cronologies són poc precises i el madêrial arqueològic

recollir es troba orfe d'una seqüència estratigràÊca. A I'hora d'interpretar els resultats de

les prospeccions, s'ha de ser cautelós, ja que ignorem fins a quin punt la realitat superficial

concorda amb la realitat del subsòI. És .tecessari tenir presents els processos erosius. Tam-

bé és arriscar a nivell metodològic discernir el caràcter d'un jaciment segons la ceràmica

detectada en superfície. Tenint en compte tots aquests factors, som conscients que l'estudi

del poblament a partir exclusivament de I'anàlisi dels jaciments arqueològics genera buits

importants, sobreror des del punt de vista de I'arqueologia del paisatge. Lacció antròpica

sobre un territori afecta la seva totalitat, des dels punts habitats (els jaciments arqueolò-

gics) fins als camps parcel.lats, les zones de pastura, les vies de comunicació, etc.

Existeix un buit important en el coneixement del poblament antic a l'Alt Camp. No

disposem d'estudis monogràfics sobre aquesta temàtica, ja que ens trobem a les beceroles

de la recerca arqueològicaala nostra comarca. Tân sols disposem de vagues referències

sobre concentracions ceràmiques, troballes fortuites d'esquelets, acumulacions de pedres

notificades durant les tasques agrícoles al llarg de decennis. Ben poques són les excava-

cions arqueològiques realiizades en el llarg llistat de jaciments romans d'aquesta ,o.ta. Ét

evident que les conclusions a les quals podem arribar sempre es mouen en els pantanosos

terrenys de la hipòtesi.
En època tardorepublicana, les terres que actualment formen l'Alt Camp s'integraren

en el territorium dela ciutat de Tarraco, urbs que es convertí en el principal motor d'aquest

fenomen social i cultural que s'ha denominat romanització. Al rerepaís, la desaparició dels

cenrres de poder ibèric donà pas a l'aparició de nombrosos establiments rurals dispersos,

uns amb un marcar perfil roma nitzat. (les uillae) i d'altres de filiació indígena.

Una de les àrees de les quals disposem de més dades en l'àmbit microregionalcorrespon

al sector meridional del terme municipal de Puigpelat. Gràcies a diverses campanyes de

prospecció s'han documentat un total d'onze punts amb presència d'activitat antròpica:

la Bomba I, la Bomba II, la Bomba III, Esquadres I, Esquadres II, Esquadres III, Esqua-

dres IV els Horts, la Bassa, els Calders i el Torrent de les Voltes.r53 La totalitat d'aquests

jaciments (a excepció de les Esquadres IV, que és cronològicament anterior) iniciaren el

seu funcionamenr pels volts del segle II aC. Actualment, un dotzè jaciment, situat dins

del nucli urbà de Puigpelat, es rroba en curs d'excavació i estudi. El torrent de la Fonollosa

funcionà com a eix vertebrador del poblament antic en aquest territori. Per posar-nos en

antecedenrs, a la zona jatrobem població a I'ibèric final en I'assentament d'Esquadres IV
un establimenr en alçada on s'han documentat en superfície fi'agments d'àmfora púnica,

àmfora ibèrica, àmfora iràlica i campaniana A. Esquadres IV devia iniciar el seu funcio-

namenr entre els segles IV i III aC i la seva vida es truncà durant el segle II aC, Potser en

el mateix momenr en el qual proliferaren el total d'onze punts d'explotació agrícola que

coneixem fins ara.

Aquests perirs cenrres d'explotació agrícola i hàbitat se situaven a banda i banda

d'aquesta riera, a uns 650 merres de distància entre ells. La seva situació equidistant sug-

gereix l'existència d'una possible distribució de lots de terra i, per tant, d'una intervenció

exrerna amb una marcada voluntat de posar en producció terrenys agrícoles i establir

una parcel.lació clara a efectes tributaris. Els assentaments d'aquesta zona se situen en pla

(Esquadres III) o dalt de suaus turons (la Bomba III), però sempre en estreta relació amb

els cursos d'aigua. A nivell ceramològic, la ceràmica més antiga documentada durant les

prospeccions s'insereix dins de I'horitzó cronològic republicà, amb presència d'àmfora

ibèrica, àmfora itàlica, àmfora punicoebussitana, ceràmica comuna ibèrica, ceràmica gris

Fig. 249: tnstantània presa des del jaciment de la Bomba l. Es pot observar la proximitat entre

e/s diyersos punts d'hàbitat documentats en prospecció a la zona de Puigpelat. (Ciurana)

r5.ì Volem agrair a Joan Canela i Gràcia la seva col.laboració i el fet d'haver-nos proporcionat tota la

informació ¡recessària sobre els jaciments puigpelatins que ell mateix ha localitzat. 
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emporitana i, esporàdicament, cle material con.structin ceràmic romà (tegulaei intbrices).

Una especial menció mereix eljaciment d'Esquadres I, on s'ha documentat material cerà-

mic ibèric (ceràmica comuna pintada a I'estil cle Fontscaldes), àmfora putricoebussitana i,

Êns i tot, ceràmica reduida feta a mà. És possible, doncs, que aquest punt habitat tingr-ri

els seus orígens en un moment indeterminat de I'ibèric plc i final. Lentitat arquitectònica

d'aquests punrs d'hàbitat era molt feble si tenim en compte les poques traces d'estructures

que han romàs fins als nostres dies. No obstant això, gràcies a I'arqueologia sabem de

l'existència de petites construccions destinades a habitatge i emmagatzematge d'excedents

agrícoles. Uexcavació de part del jaciment romà delTorrent de les Voltes posà al descobert

un àmbit rectangular de petites dimensions delimitat per murs de pedra lligada amb fang

i als seus encontorns s'exhumaren dues sitges, una petita era i un forn metal.lúrgic. Els

seus excavadors dataren elconjunt en època tardorepublicana. Disposem d'altres elements

qLle ens permeten conèixer les ocupacions i les activitats econòmiques desenvoh-rpades

pels antics habitants d'aquesta zona. Al jaciment dels Calders 
-que 

administrativament
perrany al terme municipal de Valhnoll, però que està interrelacionat directament aml:

la xarxa de jaciments puigpelatins- es trobà un pondus (pes de teler) i un fiagment de la

peça superior d'un molí rotatori.
El canvi d'era suposà un punt d'inflexió pel que fa al nombre i distribució dels assen-

ramenrs rurals en aquesta zona.La Bomba I, Esquadres I iels Calders foren abandonats.

f)'altres conrinuaren al llarg del segle I dC però deixaren de funcionar en un moment
indetermir-rat d'aquesta mateixa centúria. A Esquadres III s'ha documentat la presència de

fragments de terra sigillata sud-gàl.lica i a la Bomba I i II s'han trobat fragments d'àmfora
bèrica com a produccions ceràmiques més recents. Aljaciment de la Bomba II s'han docu-
rnenrar fragments d'opus signinum, feÍ. que confirma una pervivència en època altimperial.
Altres punts continuaren habitats Êns a finals del segle I, com els Horts o ia Bassa (presèn-

cia de terra sigillarø hispànica). A inicis de segle II, a la zona només resten dos assenta-

rÌrerìts. Esquadres II no tardarà massa a desaparèixer (el seu topall cronològic el marquen

les mostres de terra sigillata africana A documentada en les prospeccions) i I'explotació del

sòl agrícola al torrent de la Fonollosa es polaritzarà al voltant de la vil.la delTorrent de les

Voltes, la pars ntstica de la qual es descobrí durant les excavacions arqueològiques realiva-
des a finals de I'any 2003, per ser posteriorment destruïda, o eufemísticament "afectada",

per la construcció d'una nau industrial d'una coneguda paperera.

A grans trets, es registra una dinàmica semblant a la resta del territori. A l'àrea de Valls

s'han documentat un total de cinc jaciments, tots ells als marges del torrent del Catllar.

Com en el cas anrerior, posteriorment a la desaparició d'un assentament ibèric d'entitat
(el poblat delVilar) durant el segle II aC, apareixen nous centres d'hàbitat (Masia Figue-

ras, la Tâlaia, Font del Catllar, Masia dels Quatre Vents i vil.la romana del Vilar), l'últim
dels quals presenra un perfil eminentment romanitzat is'estableix a escassos 100 metres

de I'esmentat poblat. La nostra anàlisi es troba fortament condicionada altra volta per

I'escasserat de dades. Exceptuant la vil.la romana delVilar, que va ésser parcialment exca-

vada els anys 2001-2002,I'existència de la resta ens és tan sols coneguda pel material cerà-

mic localitzat en el curs de prospeccions. La presència de campaniana B (Masia Figueras i

Masia dels Quatre Vents), d'àmfora ibèrica, àmfora itàlica i ceràmica comuna ibèrica a la

resta de jaciments evidencia un punt de partida cronològic de mitjans del segle II aC a ini-
cis del segle I aC. Com a Puigpelat, sembla existir una equidistància entre assentaments,

en aquesr cas, d'uns 450 metres. Dels cinc jaciments que ens ocupen, utì no traspassà el

llindar del segle I dC (l'Atalaia), mentre que els jaciments de Masia dels Quatre Vents i

Figura 250: Detall d'un mur en opus caementicium deljaciment vallenc de Masia dels Quatre
Venfs. (Ciurana)

Font dcl Catllar deixaren de funcionar a finals del segle I dC i inicis del II dC (presència

de fragmenæ de terra sigillata hispànica). Coneixem del cert la fi de la vil'la romana del

Vilar. Després de quatre segles de vida, al llarg del segle III és abandonada. lJna sort sem-

blant corregué I'assentament rural de Masia Figueras, el qual desaparegué a finals de segle

II o a principis del III dC. D'aquesr últim jaciment provenen fragments de terra sigillata

africana A i ceràmica comuna de cuina, també de procedència africana.

A pocs quilòmetres de l'àrea de Valls, ala zona de Vallmoll, el panorama és diametral-

ment oposat, ja que ran sols s'hi ha localitzat un jaciment, la vil.la romana de les Cavalleries.

El protagonisme excloent d'aquest centre d'explotació es pot deure a una visió esbiaixada

de la realitat arqueològica de lazona, i són necessaris més estudis i més prospeccions sobre

el terreny. Lúnic anrecedenr poblacional documentat, un cop més, és un poblat ibèric

situat en ahura, els Garràfols. D'aquest jaciment provenen notícies sobre estructures de-

fensives, i la troballa d'abundant material ceràmic. El jaciment data d'època ibèrica, i a

grans rrers abraçaria els períodes de l'ibèric ple i l'ibèric final (segles IV-II aC). Al Museu

Comarcal Salvador Vilaseca de Reus es conserven un seguit d'objectes procedents del jaci-

menr: fragmenrs de vasos fets a mà amb cordons en relleu i amb motius incisos i digitals,

fragments de ceràmica ibèrica pintada amb semicercles, línies ondulades i fulles d'arítjol
(predomina la forma þalathos), diversos pondera, tapadores còniques fetes a mà, peces de

ceràmica campaniana A i la pota d'una possible terracota en forma de cavallet. Segons al-

tres referències orals, en aquest mateix jaciment es trobaren diverses sitges, una Part de les

muralles del poblat i resres d'habitacions. Desgraciadament, actualment no s'observa cap

rasrre de I'assentament ibèric Iazona ha estat replanada i la construcció de diversos xalets

ha alterat profundament el jaciment. A 1,5 km dels Garràfols, en el mateix segle de la seva

desaparició, inicià el seu funcionament un âssentament tipus uilla.lany 1993 es realitzà
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una inrervenció arqueològica cn cl jaciment. La vil.la ja era coneguda anteriorment; no

obstant això, durant la construcció de la variant de la carretera N-240 (1985 i 1986), i

davanr de la passivitat de I'administració, es destruí parcialment el jaciment. Molts dels

materials arqueològics que s'exhumaren foren recollits per particulârs, que han donat lloc

a nodrides col.leccions. Durant I'excavació, es realitzaren deu rases que exhumaren un

seguit d'esrrucrures amb murs de pedra amb argila que delimitaven un seguit d'estances

pavimentad es en opus signinum. Segons els arqueòlegs, aquestes habitacions corresponien

a un nivell inicial de la vil'la, amb una datació d'època tardorepublicana (segle II aC). A

prop del talús de la carretera es realitzà una altra rasa que testimonià una segona fase cons-

rrucriva. Cronològicamenr, I'abandonament d'aquesta segona fase el podem situar entre

mitjans del segle IV i el segle V dC. A prop d'aquest sector es detectà un mur romà enco-

frat i composr de pedra i morter de calç que hipotèticament marcava el límit sud-oriental

de la vil.la. Quant al material arqueològic recuperat, destaca la presència de fragments de

campanian a A., terra sigillata sud-gàl.lica, terca sigillata lucente i terra sigillata africana D,

fragments d'esrucar de colors diversos, dues motllures decoratives de marbre i tessel'les de

mosaic. També destaca la troballa d'una gemma amb la figura d'un Capricorn. Es tracta,

doncs, d'una vil.la de llarga perduració i amb un model d'explotació centralitzat, si tenim

en compte I'absència d'assentaments secundaris al seu voltant.

Un dels principals eixos vertebradors del territori és el riu Francolí. Pel seu marge dret,

rranscorria la via que des de Tärraco es dirigia a Ilerda passant per I'estret de la Riba. Al

llarg de la seva vall fluvial s'han documentât sis jaciments, si bé es troben molt allunyats

entre si i és molt dificil establir equidistàncies o xarxes de relacions. Pocs són els establi-

menrs que es troben a frec de riu. Al terme municipal del Milà, al marge esquerre del

Francolí, en una zona plana i êrtil trobem la Coma. lany 1920 es localitzaren restes dels

fonaments d'una vil.la romana associats a un elevat nombre de ceràmièa diversa, sense

especificar-ne les característiques ni cronologia. La prospecció efectuada a l'àrea esmen-

tada no permeré documentar evidències de la fonamentació de la vil.la, però en canvi es

consrarà l'existència en superfície d'abundants fragments de ceràmica: àmfora ibèrica i

itàlica, ceràmica comuna ibèrica, imbrex i tegula. Aquesta associació de materials remet

a un període cronològic dels segles II-I aC. Per altra banda, malgrat la impossibilitat de

documenrar resres dels fonaments de la vil.la, la presència d'imbrex i tegula implica que

devia existir algun tipus d'edificació a I'indret i possiblement dedicat a l'explotació agrí-

cola. Aigües amunr, i dins del terme municipal de Valls, destaquen quatre jaciments més.

Enretirat cap a I'interior, però situat dalt d'una elevació que domina la vall del Francolí,

trobem la Canrera o Bòbila d'en Piteu. Durant les tasques arqueològiques realitzades els

mesos d'agost i setembre de I'any 2000 es documentaren algunes de les seves estructures.

Del total de 13 cales efectuades, tan sols dues proporcionaren resultats positius. En la

primera cala, les resres arqueològiques, que presentaven un estat de conservació pèssim, es

resumiren en la troballa de quatre sitges, un fons de dolium in situ i les restes d'un aboca-

ment domèstic. Pel seu contingut en escòries i calç, s'inferí en I'existència propera de forns

rant de calç com de cocció ceràmica. Els rebliments de les sitges es dataren a I'entorn de la

primera meitat del segle III, segle IV i primera meitat del V dC. Laltra cala proporcionà

resres d'un paviment de mala qualitat i de dimensions considerables. Els excavadors as-

senyalaren que es tractava d'un assentament rural que presentava un moment fundacional

d'època republicana i que perdurà fins a un moment indeterminat dels segles IV i V dC'

A frec de riu, i relacionars amb l'actual Pont de Goi que el cravessa, s'han localitzât dos

jaciments, amb una distància de 370 metres entre ells. Les intervencions arqueològiques

realitzades l'any 1994, amb motiu de la instal.lació de la conducció de Gas-lärraconcnsc,

permereren descobrir dos punts amb ceràmica romana en superfície que s'identifìcarcrr

arnb els noms del Pont de Goi II i Pont de Goi IV. El primer és l'írnic que conserva restcs

d'esrrucrures consrructives formades per murs de pedra lligada amb morter de calç i dipò-

sits d'opus signinum. Pel que fa al material ceràmic localitzat, destaca la presència de tegula,

àmfora itàlica iceràmica comuna de cuina afiicana (forma Ostia I-261). La datació de

I'assenrament és molr àmplia"(ll aC-lV dC), ja que la quantitat de material ceràmic reco-

llit fou molt reduit. El jaciment del Pont de Goi IV es localitzà a través de les altes concen-

tracions ceràmiqr.res que presentava en superfície. D'entre el n-raterial ceràmic localitzat,

caldestacar la presència de ceràmica comuna ibèrica, àmfora itàlica i àmfora púnica Mañá

C (lll-ll aC), a més d'un fragment de campaniana A de la forma Morel 2252 (140-120

aC). Eljaciment presenra una cronologia dels segles III-lI aC, molt probablement amb un

momenr cenrral al segle II aC. Es podria tractar d'un assentament ibèric tardà amb inten-

ses relacions comercials, com demostra la presència d'àmfora púnica ivaixella campaniana

imporrada. Actualmenr no s'observen estructures, i el material en superfície és molt escàs

".",rr" 
de l'impacte dels treballs agrícoles i dels aterrassaments efectuats alazona. Aquests

dos assentamenrs possiblement funcionaren contemporàniament, però mentre que Pont

de Goi IV un assenrament de filiació indígena, fou abandonat o destruït durant la segona

centúria abans de Crisr, Pont de Goi II, un centre d'explotació on es documenta edilícia

típicament romana, començà a funcionar just en aquest mateix moment.

En el mateix marge dret del riu Francolí, a I'embocadura de I'estret de la Riba i dins

del nucli urbà de Picamoixons, es té constància de I'existència d'un jaciment romà. Fa

uns anys, i durant les obres de construcció d'uns habitatges unifamiliars, es Pogueren
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Figura 251: Mur del iaciment romà de Picamoixons. (Vergès)
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observar murs i paviments seccionats a tall de carretera. Davanr la passivitat i la clesíclia de

les adminisrracions competents, les restes van ser parcialment colgades, sense la possibi-

litat de ser excavades i cienríficament estudiades. Actualment és possible observar encara

diversos vesrigis d'aquest assentament que consisteixen en alguns trams de mur realitzats

en opus caementicium. De moment, no s'hi ha pogut realitzar cap tipus d'intervenció ar-

queològica. Ignorem, doncs, si el jaciment de Picamoixons era un assentament rural tipus

uilla, quina funció desenvolupava en un sector de pas tan estratègic, la seva cronologia, la

tipologia, etc.

Fem ara el recorregut invers i tornem a la plana al.luvial del Francolí, concretament

al seu marge esquerre. Dins del terme municipal d'Alcover, les diverses intervencions

arqueològiques han documentat tres jaciments: Mas de Gassol, Camí del Molí i el monu-

menr funerari de Roques Roges. Mas de Gassol és un establiment de caràcter ramader o

agrícola molt humil. Lany 199 1 una intervenció arqueològic a reahtzada ala zona permeté

el descobrimenr d'una petita necròpolis relacionada possiblement amb un assenrament

rural. Aquesta àrea cementirial estava formada per sis inhumacions, la majoria de les

quals es trobaven parcialment destruTdes a câusa clels rebaixos efectuats durant les obres

de construcció d'una urbanització alazona. La cronologia és incerta, ja que en cap de les

inhumacions es documenraren dipòsits funeraris. Tän sols la presència d'àmfora africana

en una de les tombes permeté situar tot el conjunt en un moment no determinât entre

els segles III i V dC. Pel que fa a les restes d'estructures arquitectòniques, s'exhumà un

rancar, possiblement desrinat a un ramat, i part d'un dipòsit. Uescassetat de ceràmica dins

de I'estratigrafia no permeté datar de manera fiable les restes. Els altres dos punts d'interès

arqueològic corresponen a un moment cronològic anterior a Mas de Gassol, i són més

clarament relacionables amb els centres romans d'explotació agrícola. Al jaciment del

Camí del Molí d'Alcover es localiøaren diverses estructures constructites relacionades

amb I'emmagatzematge d'excedents agrícoles. Les tasques d'excavació que s'hi dugueren

a rerme entre els mesos de maig i juny de I'any 2003 posaren al descobert la pãrs rustica

d'una possible vil.la. Es descobriren dues estructures constructives d'emmagatzematge

destinades a hosrarjar dolia, una sitja i un pou. I-lexcavació permeté documentar dos mo-

ments cronològics diferents, els quals corresponien a les dues fases d'abandonament de

les diverses estructures. La primera estnrctura documentada correspon a un espai rectan'

gular excavat al nivell geològic amb paviment de lloses de pedra calcària, molt irregulars,

de mida mitjana i lligades amb argila, així com un mur perimetral que revestia les seves

parers. Aquest dipòsit presentava dos nivells de farciment que foren datats en època tar-

dorepublicana (tercer quart del segle II dC). Més al sud, es localitzà una sitja excavada en

el subsrrat geològic, que també s'havia deixat d'utilitzar i havia estat reblerta a finals del

segle II aC. Al mateix momenr cronològic corresponen diversos retalls a la roca de diftcil
interpretació. La resta d'elements- el pou i la segona estructura d'emmagatzematge-
deixaren d'exercir la seva funció més tard, a inicis del segle I dC. El pou es trobava a

la part més septentrional del conjunt i estava reblert per gran quantitat de fragments

amftrics datats de finals del segle I aC i principis del segle I dC. La segona estructura

d'emmagatzemarge era la que presentava major complexitat. Consistia en un espai de

característiques semblants a l'anterior però d'unes dimensions majors, que presentava un

murer divisori que separava I'estructura en dues parts iguals. El paviment estava realivat a

parrir de pedres calcàries molt petites lligades amb argila i presentava al centre una depres-

sió d'uns 10 cm de desnivell on s'encaixaven els dolia. De fet, en un dels fons es localitzà el

fons d'un dolium in situ. A escassament mig quilòmetre deljaciment del Camí del Molí es

troba el mausoleu de les Roques Roges. Durant el mes de juliol de 2004 s'exhumaren les

restes del basamenr d'un monument funerari. No es localitzaren evidències materials del

seu desenvolupament en alçat, però la forma rectangular de 4 x 4 metres de la fonamen-

ració en npas cãementicium i encofrat suggereix que es tracta d'un mausoleu turriforme.

La consrrucció fou datada a rravés de les restes ceràmiques d'un abocador relacionat amb

la rasa de construcció d'aquesta fonamentació. Segons els seus excavadors' aquesta tomba

monumenral es començà a edificar en un moment indeterminat del segle II dC. Cal re-

lacionar aquesr element funerari amb el pas de la via romana per les seves proximitats, ja

que es tracta d'un element construit com a senyalitzador en el paisatge i per ser vist com

a element de prestigi i d'autorepresentació. No disposem de suficients dades per establir

si aquest monument pertanyia a la vil'la del Camí del Molí.
Un dels secrors que presenta una densitat important de jaciments és l'àrea que hem

denominat Masmolets-Fontscaldes, amb un total de cinc punts d'interès arqueològic do-

cumenrars. A només 350 merres de distància es troben els jaciments Masmolets i Veïnat

de Masmolets. Aquest últim es troba sota l'actual nucli urbà de Masmolets i es tracta

d'un assentament rural romà tipus uilla, del qual s'han conservat un seguit d'estructures

que possiblemenr corresponien a la seva p ars rustica: un paviment hidràulic i d'un dipòsit

romà ramb é en opus signinum. Tâmbé s'ha recuperat abundant material arqueològic a la

zona. En superfície es documenten fragments de terra sigillata itàlica, terra sigillata sud-

gàl.lica i terra sigillata hispànica, així com d'àmfora itàlica. Els materials documentats

permeten establir una cronologia inicial dels voltants del canvi d'era, mentre que es des-

coneix el seu momenr finalo d'abandonament. El iaciment de Masmolets es troba a certa

distància i ens és conegur per la presència de material ceràmic en superfície, bàsicament

ceràmica comuna oxidada ibèrica i romana, àmfora itàlica, àmfora romana indetermina-

da i fragments de dolia. La cronologia relativa obtinguda a través de l'estudi del material

ceràmic aparegur situa el període de funcionament de I'assentament dins d'un marc cro-

nològic que s'esrén des del 100 aC fins al canvi d'era. Es tracta, doncs, d'un establiment

rural d'època tardorepublicana (finals del segle II i segle I aC) que possiblement devia ser

substituit o absorbir per l'establiment de Vèinat de Masmolets, que començà a funcionar

a principis del segle I dC.

Un altre nucli d'inrerès se situa als voltants del poble de Fontscaldes, amb I'existència

de rres jaciments: el forn de Fontscaldes, la vil'la de Fontscaldes i el Serral. El forn cerà-

mic és d'època tardorepublicana, amb una cronologia de segona meitat del segle II dC i

primera meitat del segle I aC, i es dedicava a la producció de materialconstructiu ceràmic

(tegulae i maons). El jaciment es localisa en una zona de suâu vessant i limita a l'oest

amb el turó del Bosc de Vives. El forn, juntament amb els testers que hi estan associats,

foren descoberts I'any 1916, i I'any 1920 s'hi realïtzà una excavació dirigida per l'Institut
d'Estudis Catalans. A part de les estructures del forn, en el mateix jaciment es localitzaren

diversos abocadors de ceràmica ibèrica que corresponen a una fase anterior i a un forn

diferent a l'existent. D'enrre el material recuperat, destaquen diverses formes ceràmiques

decorades amb elemenrs vegetals i geomètrics (ceràmica comuna: þalathoi, plats plans i

bols hemisfèrics; d'emmagatzematge: pithoi; rituals: asþ0i..,). Els diversos testers aPareguts

alazona de Fonrscaldes configuren unes produccions ceràmiques datables a I'entorn del

segon i tercer quaft del segle II aC. No és diftcil imaginar que la producció de material

consrrucriu ceràmic del forn abastís les diverses uillae delazona. A un quilòmetre de dis-

tància del forn es localitza un altre jaciment, el Serral. lany 1920, durant les excavacions

de I'Institut d'Estudis Catalans al forn de Fontscaldes, ja s'assenyalava aquesta zona com
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porencialment rica arqueològicament parlant. S'hi recollí una important quantitat

de ceràmica ibèrica, però s'abandonaren els treballs per mancâ de temps i recursos. Lany
1988 es recuperaren en aquesta zona un conjunt de i0 carotes fetes en terracota. El pro-
jecte de construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat va motivar, l'any 2000, la realització

dels corresponents treballs de delimitació arqueològica. El resultat va sel'negatiu pel que

faala presència d'estructures i nivells arqueològics in situ. Es va documentar, però, un

nivell amb gran quantitat de ceràmica ibèrica i romana que es va considerar remogut o
fora de context, i s'apuntà la possibilitat que fos resultat de I'alteració, al llarg del temps,

de nivells arqueològics situats en aquest indret o bé que aquests materials procedissin de

restes arqueològiques molt properes. D'entre el material ceràmic documentat, destaquen

fragments de ceràmica comuna ibèrica, àmfora ibèrica i romana, material constructiu
(tegula), així com vaixella 6na de taula (terra sigillata hispànica). És possible que aquest

establiment, que començà a funcionar entre els segles II i I aC i ho deixà de fer a Ênals del

segle I dC, estigués relacionat directament amb el forn ceràmic, ja que són cronològica-

ment contemporanis. Menys informació disposem de la vil.la romana de Fontscaldes, que

limita a l'est amb el Bosc de Rodon i el torrent de Fontscaldes i a I'oest amb el camí de

Fontscaldes a Masmolets. Malgrat que no s'hi han documentat estructures arquitectòni-
ques de cap tipus, hi ha alguns indicis que permeten suposar I'existència d'un assentament

rural. Lúnica evidència arqueològica que testimonia I'existència d'un punt poblat o fre-

qüentat per I'home és la presència de material ceràmic en superflcie, bàsicament material

constructiu ceràmic, si bé en molt poca quantitat.
Al llarg de I'estudi hem fixat, encara que molt genèricament, diverses zones on s'estableix

una dialèctica molt marcada entre diversos assentaments, amb unes dinàmiques molt
clares de contemporaneitat, desaparició i centralització. No obscant això, queden altres

jaciments que no es troben clarament integrats en aquestes grans àrees i Que actuen com

a frontissa entre elles. Aquest és el cas de Mas de Romà i la Verneda (al terme municipal
de Valls) i dels jaciments de la partida de les Deveses i la partida del camí de Tärragona (a

Alió). Mas de Romà es troba a mig camí entre la vall fluvialdel Francolí i les elevacions de

Fontscaldes. Fou documentat per primer cop I'any 1994, durant la instal.lació d'una con-

ducció de gas. El seguiment arqueològic donà com a resultat la localització de fragments

de ceràmiques românes en una de les parcel.les del projecte del gasoducte, dins del terme

municipal de Valls. No es localitzaren estructures arquitectòniques de cap tipus. Els mate-

rials ceràmics recuperats abracen un espai cronològic que s'estén des del segle II aC, repre-

sentat per la ceràmica comuna ibèrica i l'àmfora itàlica, fins a mitjan segle II dC, atesa la

presència de restes de terra sigillata africana A com la forma Lamboglia 2a (100-160 dC)
i 3a (mitjan segle II dC) i les àmfores tarraconeses (Dressel 2-4 i Pascual 1), passant per

materials que estan a cavall entre els segles I i II dC, com la tena sigillarø hispànica. També

es documentà ceràmica de cuina africana. Aquesta acumulació de materials és conseqüèn-

cia dels treballs agrícoles i d'aterrassament. El jaciment de la Verneda fou localitzat l'any
1991 pels membres de la Comissió d'Arqueologia de I'Institut d'Estudis Vallencs durant
una prospecció amb motiu de les obres de construcció del desviament de I'N-240. Pel que

fa a les restes arqueològiques, no es documentaren estructures arquitectòniques. Es tracta

d'un jaciment molt pobre pel que faala troballa de material arqueològic en superficie.

El material aparegut, d'època romana, correspon majoritàriament a restes constructives

d'argamassa, petits fragments de tegula i imbrex i altres fragments de ceràmica comu-
na romana reduida i oxidada. La presència de material constructiu ceràmic evidencia la

implantació de la tècnica constructiva romana i, per tant, un alt grau de romanització

d'aquest establimenr. A causa dels pocs elements d'anàlisi dels quals disposem, no es Pot
fixar una cronologia concretâ, però la presència de morter de calç suggereix cronologies

avançades dels segles I-lI dC, que és quan s'implanta aquest material constructiu a moltes

vil.les dels voltants (el Vilar, Torrent de les Voltes...). Finalment comptem amb dos jaci-

menrs més situats a les proximitats del nucli urbà d'Alió, tots dos de molt poca entitât.

Superficialment apareixen perites concentracions de ceràmica ibèrica i àmfora itàlica, que

indica una datació tardorepublicana. Els dos establiments, molt pròxims (a 100 metres

escassos), porser formaven part d'un únic assentament situat sota de les cases del poble

d'Alió. Aquesta hipòtesi es veu reforçada per la troballa d'un fragment de pàtera (forma

Lamboglia B 5a,2255a de Morel) de campaniana B durant les tasques de construcció

d'un habitatge al número 18 del carrer Mossèn Cinto Verdaguer, lloc molt proper als dos

jaciments referenciats. La peça presenta una cronologia de primera meitat o mitjans del

segle II aC. Posteriormenr, i a la mateixa zona, es documentà més material ceràmic: un

coll d'àmfora púnica, un bol de campaniana B i una banya de cérvol.

A parrir d'aquest breu esrudi podem apuntar un seguit de conclusions a I'entorn del

poblament antic a la zona oest de I'Alt Camp. Si apliquem una anàlisi quantitativa i dis-

rribulm els diversos jaciments en tres etapes cronològiques (República, Alt Imperi i Baix

Imperi) consrararem una evolució prou nítida (vegeu els mapes de les pàgines següents).

Cal tenir sempre en compte que les partions temporals són artificials i que els canvis que

es detecten en l'àmbit poblacional es deuen més a dinàmiques socials i econòmiques que a

canvis de règim polític. Elpunt de partida d'època republicana (segles II-l aC) està marcat

per I'elevat nombre d'establiments agrícoles al territori, un total de 29. La gran majoria

són de nova creació i possiblement fruit de la reubicació de la població indígena arran

de la desaparició dels centres de poder ibèric. Aquests petits centres d'explotació agrícola

es troben distribuits amb certa regularitat, cosa que suggereix I'existència d'una mínima

esrrucrura cadasrral ja a mitjans del segle II aC i segle I aC. Aquest aspecte contrasta

amb el fet que s'apunti que la centuriació d'aquesta zona és posterior, d'època cesariana

o augustal (Palet, 2003). Lobjectiu d'aquest estudi no és qüestionar o indagar sobre les

esrructures cadastrals romanest no obstantraixò, volem contribuir a l'estat de la qüestió.

Potser aqûesta distribució regular del poblament en època republicana podria ser una

prefiguració de la xarxa catastral cesariana-augustal o un primer assaig en I'ordenació

d'un territori en vies de romanitzacîó. En són un clar exemple les xarxes d'assentaments

documenrades la zona de Puigpelat i Valls. Amb el canvi d'era, aquests punts habitats

experimentaren una reducció. Alguns desaparegueren, mentre que d'altres continuaren

funcionant fins a finals del segle I dC o inicis del II dC, quan sembla que es produí una

altra disminució. Els centres d'explotació dels segles I i II dC són plenament producte de

la romanització i són concebuts sota el prisma del sistema productiu romà i el seu modus

uiuendi.IJarqueologia ha documentat la presència de I'estructura arquitectònica de uillø,

de banys privats, forns de ceràmica, zones d'elaboració de vi i oli. Durant el segle III dC,

es registra una altra dinàmica reduccionista pel que fa al nombre d'assentaments rurals.

En la nosrra zona d'esrudi, del total de 21 punts d'hàbitat es passa a només 5. Aquesta

disminució en el nomb re de uillae i granges evidencia probablement una concentració de

la terra en poques mans i la creació de latifundis, tal i com es documenta en altres zones

de I'Imperi occidental.
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Figura 252: Mapa de situació dels jaciments d'època republicana (seg/es ll-l aC). (Ciurana)
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Figura 253; Mapa de situació dels jaciments d'època altimperial (seg/es l-ll dC). (Ciurana)

Cronologia Jacimcnts TOTAL

Èpæa rcpublicma

(scglcstr-IaC)

l. roÍn gc ron¡scalocs
2. El Scnal
3. Vil.la dc Fontscaldcs
4. Vc'ioat dc Mâsnlolcts
5. Masmolcts
6. Mas dc Romà
7. Jacin¡cnt nrfm. 30
8, Jacincntnúm.29
9. La Cmtcra
10. Pont dc Goi IV
I L Pont dcGoi tr
12. Canl dcl Moll
13. Font dcl CatÌlar
14. Masia Figucras
15. Vil.la romma dcì Vilr
16. U Atalaia
1?. Masia dcls Quatrc Vcnts
18. La Bassa
19. Toncnt dc lcs Voltcs
20. Els Hons
21. La Bomba Itr
22. La Boml¡a I
23. Esquadrcs I
24. LaBombatr
25. Esquadrcs tr
26. Esquadrcs Itr
27, Els Caldcrs
28. La Cona
2O Viì.la ä¡ l¡c t¡u¿lì¡.i¡¡

29

Cronologia Jaciments TOTAL

Època altimperial

(segles I- II dC)

l, Þt terar
2. Veinat de Masmolets
3. Mas de Romà
4. Picamoixons
5. La Verneda
ó. LaCantera
?. Pont de Goi II
8. Masia Figueras
9. Font del Catllar
10. Vil.laromana del Vilar
I l. Masia dels Quat¡e Vents
12. La Bassa
13. Tonent de les Voltes
14. ElsHorts
15. La Bomba I
16. LaBomba II
17. Esquadres II
18. Els Calders
19. CamídelMolf
20. Mausoleu de les Roques Roges
21. Vil.lade les Cavalleries
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Figura 254: Mapa de situació dels jaciments d'època baiximperial(seg/es lll-V dC). (Ciurana)

Cronologia Jaciments TOTAL

Època baiximperial

(segles III- V dC)

L La Cant€ra
2. Pont de Goi II
3. Torrent de les Voltes
4. Mas de Gassol
5. Vil.la de les Cavalleries
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