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Els mosaics de la villa romana
del Pla de l'Horta (Sarrià de Ter)

J. M. NOLLA (*)
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ABSTRACT	

The mosaic flooring (opus tessellatum) at the suburban village of Plà de 1'Horta at Sarrià de Ter (El Gironès),
both bichrome and polychrome, offers an exact and finely contrasted chronology, making the floors an obligatory
point of reference. A detailed analysis of the excavation records and the preserved remains have permitted accurate
restoration of the floors and correct replacement in the original positions.
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1. INTRODUCCIO I JUSTIFICACIO (**)

La villa del Pla de l'Horta ds un conjunt excepcio-
nal des de molts punts de vista. Descoberta casual-
ment ci 1970 i excavada, en part, entre aquell any i el
segUent (fig. 1), constitueix un exemple paradigmatic
de villa suburbana a les rodalies immediates de
Gerunda semblantment a altres estacions similars
(Can Pau Birol a Bell-iloc del Pla en el terme munici-
pal de Girona (1), Montfullà a Bescanó (2) o davant l'es-
glesia a Viiabiareix (i), perô amb la peculiaritat que és
l'dnica coneguda ai nord del riu Ter a la plana al.iu-
vial entre ci corrent fluviai i els contraforts muntanyo-
sos que se situen cap a ponent.

La descoberta, de seguida, d'unes cambres amb pa-
viments d'opus tessellatum, en aigun cas policroms,
va exigir una actuació immediata deis responsabies de
1' arqueologia d' aquestes contrades que ben aviat, amb
ci suport tècnic d'experts de ia Delegación de
Excavaciones, procediren a i'arrencament i ci trasilat
deis paviments conservats als magatzems dci Museu
ArqueoiOgic de Girona, tot esperant que en una futura
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remodeiació poguessin ser recuperats i incorporats ai
recorregut museogràfic. Tanmateix, vint anys després,
i'ocasiO no s'ha presentat i pensem que aixO no ha de
servir d'excusa per no publicar correctament els mo-
saics. Si be, com veurem ai liarg d'aquest trebaii, hi
haurà, en algun moment, certs probiemes amb vista a
una acurada descripció deis paviments, ia documenta-
ció apiegada per l'antic Servei d'Investigacions
ArqueolOgiques de la Diputació de Girona (4) és sufi-
cient per poder arribar a presentar un estudi digne. No
obiidem, tampoc, que els mosaics dci Pia de 1'Horta
estan ben datats a partir d'evidències estratigràfiques
segures, la qual cosa els hauria de convertir en un punt
de referència permanent en i'estudi de i'evoiució
d'aquests luxosos sôls en i'àmbit dci conventus tarra-
conensis.

Sobre aquest jaciment consulteu NOLLA J. M. & CASAS J.
(1984) Carta arqueolOgica de les comarques de Girona. El po-
blament d'època romana al nord-est de Catalunya, Centre
d'Investigacions Arqueolbgiques, Girona, pp. 178-179, amb la bi-
bliografia anterior.

NIETO F. J., PUIG A. M & MERINO J. (1989) La villa romana
de Montfullà. Resultat de la primera campanya d'excavacions,
Cypsela, VII, Girona, pp. 93-101.

ALBERCH X. & BURCH J. (1989) Elements pd coneixement de
la villa romana de Vilablareix, Cypsela, VII, Girona, pp. 87-91.

Actualment Centre d'Investigacions ArqueolOgiques de Girona.



Fig. 1.— Planta general de l'àrea excavada de Ia villa del Pla de I'Horta (segons M. Oliva, amb modficacions). Indiquem les estances amb paviments
de mosaic: 1) passadIs D (mosaic ndm. 1); 2) passadIs C (mosaic ntim. 2); 3) habitació B (mosaic ndm. 3); 4) habitació A (mosaic nlim 4); 5) habitació
G i 6) habitacid H (G i H, amb els paviments prdcticament desapareguts).

2. LA VILLA DEL PLA DE L'HORTA. ESBOS
CRONOLOGIC

Diverses vegades hem tingut ocasió d'insistir sobre
la histôria del jaciment i la seva histOria (5) aixO ens es-
talvia tornar-hi a insistir in extenso, tanmateix pensem
que ds bo resumir les principals dades per situar cor-
rectament l'estudi dels mosaics.

La villa se situa a la ribera esquerra del Ter a no
gaire distància del nil i ben a la vora dels contraforts
immediats de la Serralada Pre-litoral que s'eleven
suaument vers l'oest. Hi ha, de la villa, poc més de
600 m del Pont de l'Aigua ) i uns 2100 en lInia recta
fins a Gerunda. En aquest lloc hom ha documentat
l'existència d'una necrôpoli d'incineració paleo-ibè-
rica amb cronologia del segle VI o inicis del V a.C.,
damunt de la qual i en els seus entorns hauria estat
bastida una petita villa baix-republicana de la qual
se'n conserven estructures in situ dessota mateix de
les fases més modernes. A partir d'aquest nucli mi-

cia! l'edifici hauria estat afectat per una reforma ra-
dical que hauria tingut hoc en un moment indetermi-
nat entre les darreries del segle I o primera meitat del
II. Després d'un incendi que no sabem si casual o no
m si afectà tot l'edifici o només una part, la villa
tornà a patir modificacions substancials. D'aquesta
fase son els sOls policromats que s'han de datar a les
darreries del segle II o molt a principis del III.
Aquest darrer moment s'hauria perliongat sense can-
vis substancials fins a mitj an/final del segle V, que
un altre incendi ben documentat en la pars urbana
hauria destruIt l'edifici, que no fou refet mai més.
Segons semblen indicar tots els indicis, l'àrea s'aban-
donà (fig. 1). Hi ha, tanmateix, la troballa i excava-
ció d'un interessant cementiri d'inhumació amb torn-
bes fetes de lloses planes de pedra disposades verti-
calment formant el taUt i altres cobrint, planes, les
despulles que proven l'existència en aquest indret
d'un nucli durant l'Antiguitat Tardana o ja en l'Alta
Edat Mitjana (7)•

NOLLA J. M. (1982-1983) Algunes notes entorn de Ia villa del
Pla de l'Horta a Sarrià de Dalt (Girona), Annals de l'Institut
d'Estudis Gironins, XXVI, Girona, pp. 111-130; NOLLA & CA-
SAS (1984), pp. 181-187.

La referència documental més antiga sobre l'existència d'aquest
pont és de 1066. Al costat de Sarrià s'hi trobà el 1876 un valuós
mil.liari de Maximinus (235-238) on se'ns esmenta les millores
efectuades a la xarxa viària i la reconstrucció de pants (Ia trans-
cripció i tota Ia bibliografia anterior recoil ida a FABRE G., MA-
YER M. & RODA 1(1991) Inscriptions romaines de Catalogne.
III. Gérone, Centre Pierre Paris/ Universitat Autônoma de

Barcelona, Barcelona, pp. 183-184, lam. LVIII). Tot i ser un lloc
comiI pot suposar-se i'origen romà d'aquesta important obra den-
ginyeria que substituI un pas a gual. Sobre el paper del pas del rio
Ter en els orIgens de Girona consulteu: NOLLA J. M. (1988)
Gerunda: dels orIgens a Ia fi del mon antic, Fonaments. Prehistbria
i Mon Antic als Palsos Catalans, 7, Barcelona, pp. 69-71.

OLIVA M. (1970) Tessella arqueoibgica. Descubrimiento de una
villa romana con mosaicos, en Sarrià de Dait-Gerona, Revista de
Gerona, 52, Girona, p. 68; NOLLA J. M. & AMICH N. M. (en
premsa) Els orIgens del cristianisme i Ia Baixa Antiguitat al nord-
est de Catalunya. Una aproximacio.



El total de mosaics descoberts i en un estat relativa-
ment ho de conservació és de quatre i no de cinc corn
sovint s'ha indicat (8)• Dos corresponen a dues grans
cambres i els altres dos a passadissos de comunicació
que es connectaven precisament l'un amb l'altre i amb
les habitacions esmentades. Tanmateix cal dir que al-
menys dues dependencies més de la villa havien estat
pavimentades amb sôl de mosaic (habitacions J i H)
(figs. 1, 5 i 6) perO l'incendi i la destrucció que afectà,
Si fflS no, aquesta part de l'edifici durant el segle V
els malmeté de tal manera que no fou possible altra
cosa que deixar constància del fet. Es, perO, significa-
tiu per valorar el luxe i les dimensions de la pars ur-
bana de l'edifici.

Els quatre paviments tenen una mateixa histôria la
qual cosa simplifica la nostra tasca. Per estalviar-nos
repeticions feixugues a l'hora de l'anàlisi detallada de
cada mosaic, preferim referir breument els fets en
aquesta introducció general. El descobriment, casual,
durant la. construcció de les fonamentacions d'uns ha-
bitatges pel patronat Santa Creu de la Selva en uns
terrenys al Pla de l'Horta que eren, aleshores, propie-
tat de l'empresa Tones Hostench, S.A., d'una villa ro-
mana amb sôls de mosaic va fer que l'arquitecte Sr.
Masramon comuniqués la troballa a Miquel Oliva cap
del S.T.I.A. de la Diputació de Girona i que de segui-
da comencessin els treballs d'excavació i de docu-
mentació. Aixô passava el mes de marc de 1970 i qua-
tre mesos després, durant l'agost, aprofitant les condi-
cions climatiques oportunes i podent disposar de l'aju-
da dels experts de la Delegación de Excavaciones
s'efectuà conjuntament amb tècnics del S.T.I.A.,
l'arrencament dels mosaics i el seu trasllat als magat-
zems del museu arqueolOgic de Girona on romanen,
encara, en els suports de tela corresponents tot espe-
rant que puguin, finalment, ser traslladats, consolidats
i exposats

La bibliografia és curta i, sovint, nornés dona a
conèixer la descoberta, comentant, de passada i sense
precisió, els paviments d'opus tessellatum recuperats.
Tanmateix en un parell d'articles s'aprofudeix en la
datació, arqueolôgica, d'aquests paviments i se'ls des-
criu amb cert detail (9)•

3.1. Mosaic film. 1

Sense nüm. de cataleg. Correspon al passadIs D que
delimita i'habitació A i el passadis C, a un costat, i les
estances E, H i J, a l'altre. Amida uns 13 m de llarga-
da per 1,50 d'amplada si be només es conserva molt
parcialment davant de la carnbra J, E i A. Tanmateix,
la conservació desigual i a llocs separats permet cons-
tatar la repetició, sense canvis, del senzill cartró ge-
omètric del pavirnent. Tessel.les blanques, negres
(blau molt fosc) i de color vermell d' aproximadament
1 cm de costat (figs. 1, 2 i 3).

Mosaic geometric molt senzill. La catifa central
queda emrnarcada per una faixa de tessel.les blanques
de 14 cm d'amplada a cada costat. El terna central és
d'hexagons blancs (cinc per linia) amb una floreta
amb creu central formada per quatre petals de cinc
tessel.les, tres de les quals son de color vermell, i rorn-
bes negres (triangles a les vores) (figs. 2 i 3).

Aquesta senzilla decoració geomètrica no la tenim
especialment representada entre els mosaics publicats
a la peninsula Ibèrica. Assenyalem-ne la presència a
la villa de Cabra (Côrdova), en blanc i negre i arnb
una datació de molt a pincipis del segle JJJ o a
Las Torres a Estepona (Malaga), en blanc i negre i
creu central amb cronologia de finals segle II inicis
del JJ (11)

3.2. Mosaic nuim. 2

Sense nüm. d'inventari. Estanca C, un passadIs en
realitat que comunica l'arnbulacre D amb la cambra A

L'error procedeix de dividir el passadIs D en dues parts (Dl i D2)
i, per tant, considerar-les dues estances cada una amb el seu pavi-
ment respectiu. La correcció a NOLLA J. M. & CASAS J. (en
premsa) La datación de los mosaicos de las villae del Pla de
L'Horta (Sarrià de Ter, Gironès) y de Puig Rodon (Corca, Baix
Empordà), VI Coloquio Internacional del Mosaico Antiguo,
PalenciafMérida (1990).

La bibliografia, suposem que exhaustiva, és la segilent: OLIVA
M. (1970), pp. 67-71, on se'ns descriuen, pel damunt, els mo-
saics, es reprodueix algun detail del paviment niIm. 4 en blanc i
negre i es daten en el Baix Imperi; BOSCH R. (1970) Villa roma-
na, BoletIn injormativo Torres Hostench, S. A., 18, Sarrià de Ter,
pp.26-27, amb tres fotografies en color dels paviments ndm. 1, 3 i
4; PUJOL A. (1971) Estado actual de las Excavaciones
Arqueologicas en Espana, Información Arqueológica, 4-5,
Barcelona, p. 140, amb la notIcia del descobriment; ESTEVA
CRUANAS Ll. (1972) Comunicaciones de tema gerundense pre-
sentadas al XII Congreso Nacional de Arqueologfa, celebrado en
Jaén, Revista de Gerona, 58, Girona, pp. 68-69, on se'ns recorda
que Miquel Oliva presenta una comunicació sobre la villa del Pla
de l'Horta Ia qual, perh, no fou recollida, posteriorment, en les ac-
tes del congrés; RODA I. (1974) Resefla de los hallazgos arqueo-
lógicos en los thrminos municipales colindantes de Sant Julia de
Ramis, Revista de Gerona, 66, Girona, p. 75, amb la notIcia; OLI-
VA M. (1976) Excavaciones arqueologicas en la provincia de
Gerona, Noticiario Arqueológico Hispánico. Prehistoria, Madrid,

pp. 139-140, amb una planta completa del jaciment en un desple-
gable sense ndmero de pàgina i immediatament al costat d'una
planta de les excavacions de I'Hospital Militar de la Ciutadella de
Roses. Enlloc s'indica que la planta correspon al Pla de l'Horta i
al text ni se'n parla. Servei Thcnic d'Investigacions Ar-
queolhgiques (1977) Cathleg de l'exposició sobre Ia villa de
Sarrià, Girona, amb fotografies en blanc i negre del mosaic ndm.
4 i diversos materials ceramics i metàl.lics apareguts en l'excava-
ció; NOLLA J. M. & NIETO F. J. (1978) Alguns aspectes de la
romanització al nord-est de Catalunya, Els pobles pre-romans del
Pirineu. 2on Col.loqui Internacional d'Arqueologia de
Puigcerda, Puigcerda (1976), p. 242, recollint la notIcia; GOR-
GES J. G. Les villas hispano-romaines. Inventaire et problémati-
que archeologiques, Centre Pierre Paris, Paris, pp. 259-260, on
s'esmenta la villa, es descriuen, per sobre, i es daten els mosaics
seguint el text d'Oliva a Ia Revista de Gerona; NOLLA J.
M.(l982-1983), pp. 111-130, amb planta de detall de l'àrea dels
mosaics, descripció i datacio; NOLLA & CASAS, (1984), pp.
181-187, un resum del treball anterior; NOLLA & CASAS (en
premsa), amb la descripcio, datació i relació amb el mosaic poli-
crom de Puig Rodon.

BLAZQUEZ J. M. (1981) Mosaicos romanos de Córdoba, Jaén y
Málaga, Corpus de mosaicos de Espaha, fasciculo III, CSIC,
Madrid, mosaic ndm. 30, p. 49, fig. 16.

BLAZQUEZ J. M. (1981), mosaic B, pp. 92-93, fig. 26, 2, de vers
a finals del segle II, inicis del III.
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Fig. 2.— Mosaic nthn. 1. Resiitu-id.

Fig. 3.— DetaIl del ,nosau- nü,n. / durant I excai'ac-to (clixé Centre
ci Investigacions Arqueollgiques).

i altres sectors de Ia villa (probablement amb un pens-
til). L'ambulacre amida d'amplada 2 m. i 8 de Ilargada
i s'ha conservat en força bon estat especialment cap a!
sud de l'estanca. En desenvolupar un tema geometric
senzill Ia seva restitució no ofereix cap mena de difi-
cultat. La catifa central de 104 cm queda emmarcada
per una faixa blanca de 50 cm a cada costat. Tessel.les
blanques i negres (blau fosc) d'aproxiniadament I ciii
de costat (figs. 1,4 i 5).

Mosaic geometric. Banda blanca, a cada costat, de 50
cm; filet doble en negre i composiciO de cercles secants
(48 ciii de diàmetre) formant quadrats curvilinis anib
floreta central en creu de cinc tessel.les (figs. 4 i 5).

Un dels motius geomètrics, amb innombrables peti-
tes variants. més utilitzat en les pavimentacions
d'opus tesselluiuni. Trobem aquest motiu ben a Ia vo-
ra, a Montful!ii, amb un disseny similar i mides apro-
ximades i amb una datació, estilIstic dins dcl segle II
(12), o a Can Pau Biro!, ja més a!!unyat, amb una cr0-
nologia dins del segle . El mateix motiu també a
Torre Llauders (MatarO) 1-, Barcelona ', at territori

121 NIETO et 11. (1989). pp. 98-99, figs. 2.5 i 9.

En ci iapIs geometric que envolta I'emblema central ligural amb
a representació de Teseu i Ariadna (BALIL A. (1971) Mosaicos

romanos de Hispania Citerior. 1. Conventus Tarraconensis. Fase.
I. Ager emporitanus el gerundensis, Studio Archaeologica, IS.
Saniiago de Compostela, pp. 55-56).

114) BARRAL X. (1978) Les niosaiques romaine,s ci médiéi'als de Ia
Regio I,a getina (Barcelone ci ses enrirons). Publicaciones even-
tuales, 29, Barcelona, pp. 103-Ill, làrns. LVII-LXVIII, amb una
cronologia de vers el 200.

15) A l'entorn del mosaic de les tres Gràcies (BARRAL X. (1978).
mosaic nüm. 8, pp. 44-47. lain. XV-XVII).



Fig. 4.— Mosaic nilin. 2. Restitucid.

de Carthago Nova , a Sevilla 17), a Itàlica It), a
Bruñel (Jaén) 1, Cabra (COrdova) 20) Estepona
(Màlaga) 1211 entre molts altres Ilocs i amb cronologies
que van del segle II al IV.

Fig. 5.— DetaIl i/el ,noSaie nun,. 2 thurant /'excavacid (clixé del Centre
ci Investigacion.s Arqueologiques).

3.3. Mosaic nüm. 3

Sense mini. d'inventari. Cambra B, una habitació
rectangular. quasi quadrada, immediatament at sud de
Ia dependència A I que amida 5,45 per 6 m les mides
que originàriament corresponien al mosaic (figs. 1, 6 i
8). Se'n conserva una part sulicient corn per permetre
una restitució completa del conjunt sense dificultats
(fig. 9). Les tessel.les, blanques i negres (blau fosc)
amiden entre 0,6 I I cm de costat. La construcció, ca-
racterIstica, comporta un nivell de terra d'escomhreres
d'elevació d'una potència notable (uns 0,80 m) i. al
damunt, una capa de palets de riu per sobre de Ia qual
hi anava Ia morterada i, immediatament, les tessel.les
(fig. 7). En total (tessel.les, morterada i cèdol) amb un
gruixde 10 cm.

A La Quintanilla (nüm. 77 i 79, RAMALLO, S. F. (1985)
Mosaicos rounanos de Cartluago Nonci (Hispania Citerior),
Mdrcia. pp. 92-93 i 95 de primera meitat finals del segle II. res-
pectivament). en ci Huerto del Paturro a Portman (RAMALLO S.
F. (1985). PP. 73-79. jams. XXXII-XXXIV), en blanc i negre ide
Ia segona meitat del segle 11 o a Los Cipreses amb datacions més
avancades (segles Ill/tV) (RAMALLO S. F. (1985). pp. 135-137,
fig. 24).

0> En Forla del mosaic sevilLi de Bacus. dèpoca severiana
(BLAZQUEZ J. M. (1982) Mo.vaicos rornanos de Scull/a,
Granada, Cad/c v Murcia, Corpus de mosaicos de Espana. fascI-
cub IV, CSIC, Madrid. mosaic nUm. I. pp. 13-19. lam. 2, en els
de curses de carros, també sevillans (mosaic nürn. 2. p. 19. Lim. 3.

i mosaic nLm. 3, pp. 19-21, lam. 3. 2) o en el de Ia placa de Ia
Corredera, de Ia capital andalusa. amb una cronologia de primera
meitat dcl segle Ill (mosaic niim. 9. pp. 25-26, lam. II).

>°> En els niim. 19. de finals del segle II inicis del III. i 42 (BLANCO
A. (1978 a) Mo,saico,s romanos de ltd/lea (I), Corpus de mosaicos
de Espana, fascIculo II. CSIC, Madrid, mosaic niim. 19, pp. 40-
41. lam. 44 i n,im. 42. pp. 54-55. lam. 77.

>> BLAZQUEZ J. M. (1981). niim. 47, p. 65, lam. 55, a.

BLAZQUEZ J. M. (1981), mosaic n,jm. 31. pp. 49-50. fig. 17,
d'inicis del segle Tercer.

BLAZQUEZ J. M. (1981). mosaic E. p. 93, fig. 81. I. del tombant
del segle II al Ill.



Fig. 6.— Mosaie nüm. 3. Restitució.

Mosaic geometric. Banda blanca a tot el voltant de
40 cm filet doble negre; banda blanca de 15 cm: falsa
cadeneta a tot el voltat (25 cm) en blanc sobre negre;
banda blanca (16 cm): filet doble negre i motiu central

a base de rodes de peltes girant entorn d'un nus de
Salomó, en blanc i negre. disposades en renglera for-
mant vuit lInies d'amplada i deu de Ilargada. En total
vuitanta vegades repetit el mateix motiu (figs. 6 i 8).



Fig. 7.— Ta/I estratigrafic de / 'habitació B. I) Estrat I: 2) Estrat Ii: 3)
paviment de tesse/.Ies: 4) capa de morter de ca/c; 5) so/era de cldo/s;
6) Estrar iii: 7) Estrat il/B: 8) Estrat IV: 9) arrehossat de ca/c amb
pintura mural a Ia superficie; /0) mar.

La faisa cadeneta esdevé, sernpre, un terna comple-
mentari que emmarca el tapIs central del mosaic o un
(0 uns) quadre menor interior. Se'n localitzen de simi-
lars a Ia villa de Los Cipreses (Mürcia) 22), a
Villacarrillo i Bruflel (Jaén) 23), a Itàlica (24) o a
Carmona (Sevilia) 25) en conjunts que horn data entre
Ia segona meitat del segle Iii ci segie IV. Les rodes de
peites girant entorn d'un nus de Salornó son un tema
ben conegut que és especialment a partir de les darre-
ries del segle II. Assenyalern-ne Ia presència a Ia villa
de Los Cipreses (Miircia) 26), a l'establiment rural del
Camino viejo de las sepuituras a Balazote (Albacete)
(27), a Itàlica (Sevilla) (28), a Mèrida 29) o a Ia villa de
Liédana (Navarra) 3°), amb datacions de finals del Se-
gle II inicis dcliii.

Sense ii(irn. d'inventari. Habitació A. una gran es-
tança de 6,80 per 6 m. immediatament al nord de Ia
cambra B i que queda emmarcada a tramuntana i a po-
nent pels passadissos D i C, repectivarnent (figs. 10 I
12 a 14). Aquest és ci sOl d'opus tesse/laturn més inte-
ressant. Se'n conserva en bon estat Poe més d'un terç
del total Ia quai cosa compromet Ia seva restitució
(fig. 15). Tanmateix, corn veurern, alguns aspectes son
indiscutibles (disposició dels diferents quadres que
forrnen ci tapIs central) mentre que d'altres son més
discutibles. En ci seu moment justificarem la nostra
tria. Aquesta cambra havia tingut, en una fase anterior,
un sôl d'opus .signinum, ben conservat encara en al-
guns indrets de l'habitació, damunt del qual es disposà
una capa de terra d'un 8 cm, un nivell de côdols no
gaire grans perô més grossos que els utilitzats en Ia
cambra B. I a sobre Ia morterada amb les tessel.les (en
total 17 cm de gruix sense comptar-hi els daus de mar-
bre). Cada una amidava entre 0,6 i I cm de costat i els
colors utilitzats eren ci blanc, negre (blau fosc), ver-
mcli i el verd (fig. ii).

Fig. 8.— DetaIl del mosaic ndm. 3 durant I'excavació (clixé del Centre
d 'in vestigacions Arqueolôgiques de Girona).

(22) A los Cipreses (niim. 108, 110, 113 I 117) (RAMALLO S. F.
(1985), pp. 128-132 i figs. 22, 23, 25 i 28) amb una cronologia de
segles Ill/I V.

23) A Villacarrillo (Jaén) (BLAZQUEZ J. M; (1981), mosaic niim.
52, pp. 72-73, là. 60) i BruñeI (Jaén) (BLAZQUEZ J. M. (1981),
mosaic ndm. 43. p. 54. lam. 52).

Ndm. 3 del catàleg de vets el 200 (BLANCO A. (1978 a), pp. 27-
28, lam. Xl).

(2) BLAZQUEZ J. M. (1983). mosaics nm. 16 117. p. 34-35. lam.
13. del tombant del segle Segon al Tercer.

A los Cipreses, ndm. 113 (RAMALLO S. F. (1985), pp.138-139.
fig. 25).

(27) Amb una cronologia de finals segle Segon. comencament del
Tercer (BLAZQUEZ J. M., LOPEZ G., NEIRA M. L. & SANNI-
COLAS M. P. (1989) Mo.saieo.s romanos de Lérida v Albacete,
Corpus de mosaicos de Espana, fascIculo VIII, CSIC. Madrid,
mosaic ndm. 32 pp. 42-44, fig. 9 I lam. 13 I 28).

Mosaics ndm 2 ill (BLANCO A. (1978 a), pp. 26-27, lam. 8-10
i pp. 36, lam 30, respectivament) de principis i finals del segle II.

29) BLANCO A. (1978 b) Mo.saico.s romnanos de Mérida, Corpus de
mosaicos de Espana, fascIculo I, CSIC, Madrid, mosaic niim. 10,
pp. 32-33, lam. X).

30 Amb cronologia en els segles 11/Ill (BLAZQUEZ J. M. & MEZ-
Q(JIRIZ M. A. (1985) Mosaicos romanos de Navarra, Corpus de
mosaicos de España, fascIculo VII. CSIC. Madrid. mosaic ndm.
IS. pp. 36-37, lam. 24.



Fig. 9.— Planki general del mosaic ndm. 3 on S assen va/en les parts
conseriades.

Mosaic geometric policromat (fig. 10). La faixa ex-
terior que emmarca ci tapfs central de 73 cm de fons
blanc ocupada per una orla de fullam ornamental, en
negre, sortint d'unes cràteres disposades en diagonal a
cada un dels quatre angles de l'habitació, omplint una
banda de 52 cm (fig. 12). Branques, branquillons, sar-
ments, fulles i gotims disposades geomètricament de
Ia boca d'una de les gerres a l'altra en els costats curts
de Ia cambra, en una representació poc realista d'una
parra (fig. 13). La disposició de l'orla en els costats
llargs és mds complexa i nosaltres hem resolt, hipotè-
ticament, suposant l'existència d'una cràtera en dispo-

1) Precisament, el descobriment de les relacions matemàtiques que
regeixen les diverses figures geomètriques ha estat cabdal per po-
der resntuir correctarnent els mosaics. Es un sistema de propor-
dons que condiciona tant el conjunt corn els elements que l'inte-
gren.
AixI per exemple, ci fullam que envolta ci tap/s central és, en rca-
litat. un cadenat d'espirals. Segons VitruvI (Dc arehitectura, III.
3), l'aicada del capiteli jônic es dividirà en 9,5 parts, 1,5 de les
quals el formen l'àbac i les aitres 8. les volutes. Dc fet, una voluta
jOnica és una espiral lieugeramcnt escapçada i enilaçada a un cos
recte i horitzontai (i'àbac). D'aquesta forma es pot deduir que en
època vitruviana una espiral era una figura geomètrica dividida en
vuit parts en i'eix vertical que partint d'un punt determinat aug-
mentava 0.5 parts per cada 1/4 de volta de inanera que l'eix horit-
zontal quedava dividit en 9 segments. és a dir que Ia proporció de
l'espiral és de 8 x 9. Segons aquest model una espiral de 52 cm
d'aicada té una longitud de 58,5 cm.
En ci mosaic. les volutes s'enllacen una darrera l'altra amb Ia par-
ticularitat que, partint de les cràteres, s'intercalen volutes inverti-
des una s/i una no. Amb aquest proces mai no pot coincidir que
Ia sanefa de qualsevol dels costats mon dins d'una cràtcra tal corn
n'ha sortit sigui quin sigui ci nombre d'espirals. Per tant, és obh-
gat un punt de trencarnent a a sequència d'espirals.
Aphcant ci principi de simetria, ci nombre d'espirals hauria de ser

sició central que permet conservar Ia simetria evident
del sOl i Ia sequència lôgica i perfectament matemàti-
ca de les volutes del fullam, en aquest cas suficient-
ment conservades corn per conèixer-ne les pautes (31),
Les cràteres, totes iguals, fetes amb tessel.les negres i
fent servir ci blanc per evidenciar Ia decoració interna.
i amb una tessel.la vermelia a! hell mig del peu cènic
(representat amb un triangle), imiten un vas rnetàl.iic
amb un cos globular i amb gallons, peu conic i curt i
coil alt, troncoconic, exvasat, i disposat de tat manera
que veiem l'interior, sense liavi i amb Ia vora marcada
amb una senzilla decoració de quarts de circumferèn-
cia (fig. 12). Dues nanses contraposades, més orna-
mental que funcionals, surten de Ia part alta del cos i
no arrihen a unir-se al coil. Filet doble, negre; banda
hlanca (6 cm) i trenat de dues cordes (10 cm) en verd,
vermell i blanc sobre fons negre, deliniitant exterior-
ment Ia catifa central i cada un dels quadres (figs. 10,
l2i 13).

La part central del tapIs Ia formen tres quadrats ge-
omètrics ordenats segons una disposició convencional
en diagonal en set lfnies de sis quadrats (42 en total).
La disposició dels quadrats és sempre igual: banda
blanca (10 cm), un filet doble en negre que sobresurt
dues tessel.les a cada angle i a I'interior el motiu cor-
responent de cada quadre. El més utilitzat (19 vegades)
a base d'entrellacats multiples (fent servir ci verd, ci
vermell i ci blanc soble negre (figs. 10 i 14); l'altre a
base de quadrats dihuixats amb puntejats dobles fent
servir tessel.les de colors diferents (verd, vermell,
blanc), inscrits dins del quadrat-marc i disposat rom-
boldalment (II vegades) (figs. 10 i 14) i ci darrer, di-
buixant cinc quadrats amb un puntejat simple, amb
creu central de cinc tessel.les, disposats de tal manera
que dibuixen una creu de bracos iguals disposada en
diagonal en relaciO amb el quadre-marc, i triangles es-
glaonats a les vores exteriors, fent servir, novament, els
colors verrnell, verd, blanc i negre (12 vegades) (figs.
10 i 14). La disposició global que hem pogut restituir
sense dificultats en quedar fragments suficients del
mosaic, s'ordena a partir de lInies diagonals sense se-
guir una disposició perfectament simètrica.

parch en cada un dcls quatre costats a fi cfecte dc mantenir centrat
ci punt de trencamcnt.
Cal obscrvar, també. l'cspai ocupat per les cràtercs angulars i ci
fet que les espirais que en surten, perden dues de les nou parts en
Ia seva longitud. Aixö vol dir quc per rcngla hi haurà dues volutes
de 45,5 cm de llargäria.
Concloent, tcnim que a cada costat curt Ii corresponen 8 espirais
segons ci seguent càlcul: als 430 cm que corrcsponen ala llargània
de I'orla de fulies en trciem les cràtercs (45,5 cm cada una), una a
cada costat. Els 339 cm resultants s'han de repartir entre sis espi-
rais. La longitud mitjana per a cada una d'eiles és dc 56,5 cm.
Corn podem veure s'apropen ais 58,5cm teôricsja esmentats.
Els costats hangs presenten una sequència de 8 espirais + I que
s'han de distnibuir cntre els 500 cm del fullam. En rcstem dues ye-
gades 45,5 cm i ci resultat total és de 409 cm que cs transformen
58,4cm un cop s'han dividit pen set (iguals al 58,5 cm teirics).
Quan parlcm de 8 + I espiral ens refenim a quc per questions de
sirnetnia no scrnbla lOgic 5 i 4 espiral a cada un dels costats del
punt de tnencarncnt. El sentit comO ens aconsclla situar-ne 4 i 4
espirals i a I'espai central Ihiune una cràtera.
La validesa d'aquests arguments son, no cal dir-ho. discutibles.
Tanrnateix, perO, doncn coherència i fonma a Ia restitució proposa-
da. Sense ci scu concurs no hauria estat possible rcstituir iii aproxi-
madament ci veritable trencaclosqucs que era ci mosaic conservat.



Fig. JO.— Mosaic nüm. 4. Restitució.

Les cràteres, soles o disposades en diagonal i de
I'interior de les quals surt el fullarn ornamental, son
un tema decoratiu antic i de gran exit que localitzarem

al llarg de 1'Alt Imperi amb una etapa esplèndida du-
rant Ia Baixa Antiguitat. Corn a punt de referència as-
senyalem els trohats a Badalona (32), Barcelona (33),

En un mosaic en blanc i negre de cronologia alta (segle I aC/I
d.C.) (BARRAL X. (1978). mosaic nLim. 61, pp. 85-87, lam. XL-
VI).

Mosaic del can-er de Ia Baixada de Santa Eulàlia que s'ha de da-
tar, segons els experts en els tombants del segle liii!! (BARRAL
X. (1978), mosaic mim. 12. pp. 48-50, lam. XIX).



Fig. 11.- Tall estratigrafic de l'habitació A. I) Estrat 1; 2) Estrat II; 3)
paviment de tessel.les; 4) capa de morter de ca/c; 5) so/era de côdols;
6) capa de terra; 7) paviment d'opus signinum; 8) capa de terra; 9) so-
lera de rierencs; /0) Estrat III: 11) arrebossat de ca/c amb pinura mu-
ral a Ia supeijIcie: 12) mu,'.

Sagunt (34), Carrnona (35), Alcolea (35>, Itàlica (37) o
Côrdova (38); o els més tardans de Puigverd
d'Agramunt i el Vilet a Rocafort de Valibona (Lleida)

o Sôria 4>. No és convenient insistir en datació i
paraLlels del motiu de doble trenat, omnipresent, sola-
ment assenyalar-ne l'aparició a Puig Rodon (Corca),
amb idèntica cronologia )41)• Entre els quadrats cen-
trals del tapIs, l'entrellacat muultiple és prou conegut i
a bastament utilitzat en sOls policromats a partir del
segle II. En trobem paral.lels a Can Pau Birol, al Pla
de Girona (42), a Puig Rodon, a Corca (43>, Ia villa de los
Cipreses (MiIrcia) >">, a Balazote (Albacete) >> o a
Itàlica (46) Els motius fets servir en els altres quadres
son rars.

4.DATACIO ARQUEOLOGICA DELS MO-
SAICS

Les excavacions efectuades per sota dels paviment
d'opus tessellatum a les cambres A i B, ha permès da-

Fig. 12.- DetaIl del mosaic ndm. 4 durant /'excavació. Banda exterior
de/fullam (clixé del Centre d'lnvestigacions Arqueolôgiques).

tar-los amb precisió en un moment, darreries del segle
II o molt a principis del Ill, que s'adapta perfectament
be a Ia cronologia, sempre insegura, que proporciona
l'anàlisi estilIstica. En haver estat objecte d'un estudi
detallat >'> ens allibera d'entrar en detalls perO pensem
que és convenient recordar ràpidament les troballes
efectuades en les quals es recolza Ia cronologia propo-
sada.

A l'estanca B, en el nivell de preparació i elevació
a sota de I'opus tessellatum i la preparació de côdols,
va recuperar-se a part d'un conjunt notable de cerà-
miques residuals o de cronologia àmplia (T.S. itàlica,
sud-gàl.lica, ceràmiques locals republicanes, àmfores

(35)

(36)

)37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)

En ci mosaic dionisIac de Sagunt de Ia segona meitat del segle II
segons assenyalen els seus estudiosos (BALIL A. (1979) Mosaico
de Dionysos haflado en Sagunto, Studia Archaeo/ogica, 53,
Estudios sabre mosaicos romanos, Vi, Valladolid, pp. 2 1-27).

BLAZQUEZ J. M. (1982), mosaic niim. 19, P. 35. lam. 14, de
vers ci 200.

BLAZQUEZ J. M. (1981), mosaic n,im. 23, pp. 43-46, fig. 14,
lam. 89, amb dataciO en el segle Segon.

BLANCO A. (1978 a), mosaic nOm. 27. p. 45, lam. 52, I, dci se-
gle Segon.

BLAZQUEZ J. M. (1981), mosaic nOm. 20, pp. 39-40, lam. 24,
ornamentant un tapIs figurat i que hom data en Ia primera metitat
del segle II.

BLAZQUEZ etal. (1989), mosaic nüm. 20, pp. 20-2!, 1am. 7, 2 i
mosaic niIm. 24, pp. 23-24, lam. 9.

FERNÁNDEZ CASTRO M. C. (1983) Apéndice 1, Mosaicos ro-

mano.c de Soria (J. M. Blázquez & T. Ortego, eds.), Corpus de
mosaicos de Espana, fasciculo VI, CSIC, Madrid. mosaic nm.
57, p. 65-67, lam. 25, que ham data en el segle Quart.

NOLLA & CASAS (en premsa).

En els quadres geometrics que acompanyen l'emblema de Belle-
rofont i Ia Quimera (BALIL A. (1971), pp. 50-55. fig. 21-22).

PELLA i FORGAS J. (1883) Historia del Ampurdán. Estudio de
la civilización en las comarcas del nordeste de Cataluna.
Barcelona, pp.235-236; BALIL A. (197!), p. 20.

En els paviments n6m. 107, 108, 113 i 117 (RAMALLO S. F.
(1985), pp. 127, 128-132, 138-l39i 143-145).

BLAZQUEZ et al. (1989), mosaic nuIm. 32, pp. 42-44, fig. 9 i
lam. 13 i 28, del tombant del segle II a! Ill.

BLANCO A. (1978 a), mosaic nOm. 2, pp. 26-27, lam. 9-10 i
nOm. II, p. 36, lam. 30.

NOLLA J. M. (1982-1983), pp. 115-119.



Fig. /3.— Dew/I del mosaic ndm. 4 durant l'excavació. Cràtera angu-
lar (clixé del Centre d'Investigacions Arqueolàgiques).

diverses...) destacaven un conjunt de fragments de
T.S. africana A i de ceràmica africana de cuina. Pel
que fa a l'africana A, les produccions més antigues
(Al) eren poc representades destacant Ia forma Hayes
9A (fig. 16, 1). Quant a Ia producció rnds moderna
(A2) que apareix en el darrer terc del segle Segon,
amb formes antigues modificades i sense decoració i
amb Ia incorporació de noves (48) és força més abun-
dant; assenyalem Ia presència del plat Hayes 6B (49)

(fig. 16, 2), la forma Hayes 14A o B (fig. 16, 3),
una base assimilable a aquest mateix bol > (fig. 16,
4) I unes altres que podrien correspondre, probable-
ment, a les formes Hayes 8B (52) 9B )53) (fig. 16, 5).

La ceràmica africana de cuina recuperada era molt
més abundant. Entre els plats/tapadora el més repre-
sentat era Ia forma Ostia III. 332, amb moltes variants
diverses algunes molt peculiars amb el Ilavi interior-
ment molt definit >54> (fig. 17, 1 i 2 i 5-13), la Ostia I,
261 >> (fig. 17, 3 i 4), més rara, i el gran plat de Ilavi
engruixit i pla de Ia forma Ostia I, 264 >56) (fig. 17,
14). Pet que fa a les cassoles cal que fern referència a
I'aparició de Ia forma Lamboglia lOB > (fig. 16, 7).
Lamboglia 1OA (58) (fig. 16, 8 i 9) i, sobretot, pel valor

Fig. 14.— Detail del mosaic ndm. 4 durant l'excavació. Els tres tipus de
quadres del tapIs central (clixé del Centre d'Jnvestigacions
Arqueolbgiques).

cronolOgic de ta peca, Ia forma Lamboglia 9, interior-
ment envernissada i amb una patina cendrosa a I'exte-
nor (59> (fig. 16, 10 I II). Poc representades, en canvi,
les cassoles de vora d'ametlta, entre tes quals només
vàrem poder classificar Ia forma Ostia III, 267 (6( (fig.
17, 15).

(48> ANSELMINO L., CARANDINI A., PAVOLINI C.. SAGUI L.,
TORTORELLA S. & TORTORICI E. (1981) At/ante del/c forme
ceramiche. 1. Ceramica fine romana nd bacina mediterraneo
(Media e Tardo impera). Enciclopedia de / 'Arte Ant/ca Classica e
Orientale. Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, p. 20;
AQUILUE X. (l99l) Relaciones ecanómicas. soda/es e ideologi-
cas entre el forte de Africa y Ia Tarraconense en dpoca romana.
Las cerdmicas de producción africana procedentes de Ia Colonia
Julia Urbs Triumphalis Tarraca, Tesi doctoral. Universitat de
Barcelona. p. 836.

En A2 aquesta forma apareix el darrer quart del segle 11 (ANSEL-
MINO et al. (1981), p. 25; AQUILUE X. (1991). p. 837).

Un bol de gran diàmetre difIcil d'assimilar a una o altra variant.
Tanmateix, l'una és del 175 i posterior i l'altra una mica mésmo-
derna (ANSELMINO et al. (1981), pp. 32-33; AQUILUE X.
(1991), pp. 839-840).

Hi ha indicis per acceptar aquesta classificació tot i que no és Se-
gura.

Es data a ,partir del 175 (ANSELMINO et al. (1981), pp.26-27;
AQUILUE X. (1991), p.838).

Amb cronologies similars a l'anterior (ANSELMINO et al.
(1981). p. 27; AQUILUE X. (1991), pp. 838-839).

(54> Omnipresent en contextos de segle 11 i 111 (ANSELMINO et al.
(1981) pp. 212-213; AQUILUE X. (1991), p. 974).

155) Molt valuosos en detectar-se Ia seva aparició en un moment molt
avancat del segle Ii (ANSELMINO et al. (1981), pp. 212-213;
AQUILUE X. (1991), p. 972).

>56) Amb una datació d'època severiana i posterior (ANSELMINO et
al. (1981), p. 214; AQUILUE X. (1991), p. 973).

(57) ANSELMINO et al. (1981), p. 217; AQUILUE X. (1991), pp.
976-977. Sabre Ia presència d'aquesta forma en aquest territori:
NOLLA J. M. & PUERTAS C. (1988) Ceramiques africanes i
material d'importaciO baix-imperial del jaciment del Camp de La
Gruta (Torroella de MontgrI, Baix Empordà), Estudis sabre
Temes del Baix Empordd, 7, Sant Feliu de GuIxols, pp. 58-59.

(58) Molt abundosa a! llarg dels segles II jill (ANSELMINO et al.
(1981). p. 27). Sobre Ia presència en estacions del nord-est de
Catalunyaconsulteu: NOLLA & PUERTAS (1988). pp. 59-60.

(59) Documentada a partir d'època severiana i al llarg del segle III
(ANSELMINO et al. (1981). pp. 215-216; AQUILUE X. (1991),

p. 978).

(60) Ben documentada en estrats del segle Iii III (ANSELMINO et al.
(1981), pp. 218-219; AQUILUE X. (1991), p.983).



Fig. /5.— Planta general del mosaic nümn. 4 on s 'assenyalen les parts
consen'ades.

datat entre el 220 i el 270 66), on hem vist l'aparició de
motius similars als utilitzats al Pla de l'Horta perO on
destaca sobretot Ia figura; Montfullà, a Bescanó (el
Gironès), amb un paviment de tesse/latum en blanc i
negre, on novament trobem representats motius ge-
omètrics idèntics, i que s'ha de datar dins del segle 11
(67), Puig Rodon de Corca (Baix Empordà), amb un
mosaic policrom amb un entrellacat doble i ben datat
vers el 200 (68) els Ametllers a Tossa de Mar (Ia
Selva), amb uns paviments geometries d'una fase al-
to-imperial, mancats d'un estudi monogràfic (69)•

Deixem de banda les troballes menys conegudes o
dubtoses 70)

El panorama és similar al que hom detecta arreu
amb l'aparició durant el segle II del mosaic en les vi-
llae, al camp En aquest cas el territori de Gerunda
no és una excepció. Es interessant, perO també expli-
cable per Ia mateixa dinàmica dels descobriments, la
concentració a l'entorn de Girona en un conjuni clara-
ment suburbà i perfectament esglaonat en el temps
(Montfullà i Pla de l'Horta, primer, i, immediatament,
Can Pau Birol) que conjuntament a les troballes de
Corçà i Tossa ens estan assenyalant una inversió dels
propietaris en els establiments suburbans o clarament
rurals per millorar i embellir els edificis, que ha de
significar un més llarg perlode de residència o un tras-

La manca d'africana C, de molt a principis del se-
gle III i ben representada a partir del segon terc
d'aquest segle, i Ia cronologia de l'africana A2 I de les
ceràmiques de cuina ens aconsellen proposar una da-
tació severiana del tombant del segle II al III.
Contextos similars, perO amb més materials i per tant
amb una cronologia més segura, els tenim al reble-
ment del pou de Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà)
(62) o en les grans reformes de Ia fase 2 a Puig Rodon
(Corçà, Baix Empordà), del mateix moment .

Finalment esmentem Ia recuperacio d'un as de
bronze de Commode (175-192) que rebla el clau en
fornir-nos un terminus post quem valuosIssini i molt
prOxim a Ia dataciO del context ceramic.

L'excavació de l'habitació A, interessantIssima des
del punt de vista estructural i per definir les diverses
fases d'ocupació de Ia villa (fig. 11) fou, en canvi, poc
afortunada per permetre datar, arqueolOgicament,
l'opus tessellatum (65) Indlquem, ta.nmateix, que tots
els sOls de mosaic se situaven a Ia mateixa cota i que
les caracterIstiques d'estil i de treball sOn iguals en
uns i altres Ia qual cosa ens porta, sense dubtes, a con-
siderar-los, uns i altres, del mateix moment.

5. LA FASE AMB MOSAICS DE LA VILLA DEL
PLA DE L'HORTA EN RELACIO AMB EDIFI-
CIS SIMILARS D'AQUEST TERRITORI

Pla de l'Horta no és l'Onica villa amb mosaics de
l'ager gerundensis et emporitanus. No son gaires les
documentades fins ara perO constitueixen, ja, un con-
junt notable. Assenyalem Can Pau Birol a Bell-Iloc
del Pla (Girona), amb un conjunt imponent que s'ha

" lmportantIssim. per fixar-ne Ia data d'aparicio, ha estat el desco-
briment de fragments d'aquesta ceràmica en els nivells que s'as-
socien a Ia gran refornia de l'amfiteatre de Tarraco del primer any
del principal d'Heligahal (218) (TED'A (1990) L 'amfitearre romà
de Tarragona, Ia basIlica visigbtica i I'esglesia ro,ndnica,
Memories d'excavació, 3, p. 201; AQUILIJE X. (l99l), p.851).

52) Amb moltIssim material, molt homogeni, que es data vers el 200 I
sense cap fragment d'africana C. Consulteu: CASAS J. & NO-
LLA J. M. (en premsa) Un conjunt tancat amb ceràmica africana a
Ia villa romana dels Tolegassos, Empdries, 48-50. Barcelona.

NOLLA J. M. & CASAS J. (1990) El material ceramic d'importa-
ció de Ia villa romana de Puig Rodon (Corca, Baix Empordà),
d'època severiana a Ia Baixa Antiguitat, C'ypsela, VIII, Girona,
pp. 197-199.

Aquesta dada tan important no havia estat esmentada anterior-
ment. Pensem que acaba de reblar Ia datació final proposada.

Vegeu l'anàlisi detallada a NOLLA J. M. (1982-1983), pp.1 18-
119.

BALIL A. (1971), pp. 21-55.

67) NIETO etal. (1989), pp. 98-99.

') NOLLA & CASAS (en premsa).

BALIL A. (1965) Las escuelas musivarias del Conventus
Tarraconensis, Les mosaIques greco-romnaine. Cal. loques
lnternaOonaux du CNRS. Paris (1963), p. 34. Una descripció, amb
fotografies en blanc i negre, de Ia i'll/a dc/s Amnetllers I els seus
mosaics a: DEL CASTILLO A. (1939) La Costa Brava en Ia
Antiguedad en particular Ia zona entre Blanes y San Feliu de
GuIxols: Ia villa romana de Tossa (Estudio de conjunto),
Ampurias. I. Barcelona, pp. 253-256 I Iàms. XI!-XVIII.

A Llafranc, Collet de Sant Antoni. Raset.(NOLLA & CASAS
(1984), p. 50, lam. XIV).

)	 BALIL A. (1965), pp.30 i 34-35; BARRAL X. (1979), pp. 13-16;
RAMALLO S.F. (1985), p. 160.



Fig. 16.— Material ceramic de l'estrat III de l'habitació B. 1) TSAA forma Hayes 9A; 2) TSAA forma Hayes 6B; 3) TSAA forma Hayes 14A o B; 4 a 6)
TSAAformes indeter,ninades; 7) ceràmica africana de cuinaforma Lamboglia JOB; 8 i 9) ceràmica de cuina africanaforma Lamboglia IOA; 101 11)
cerbmica africana de cuinaforma Lamboglia 9.



hat definitiu (72)• La proximitat fIsica a Gerunda de Pia
de l'Horta, Can Pau Birol i Montfullà (i de
Vilablareix), no ens permeten imaginar la "fugida" a!
camp deis curials tal com es detecta en altres ilocs a
partir d'aquests anys i tan drarnàtica com de vegades
s'ha dibuixat. En aquest cas és molt més probable
imaginar la bdsqueda de Ia comoditat, de Ia
tranquii.litat, de l'oci perô sense defugir, per la proxi-
mitat real de 1' urbs, la vida de ciutat, les responsabili-
tats civils i els avantatges de tota mena. Fa la sensació
d'un aprofitament d'aliO millor dels dos móns, camp i
ciutat, fent realitat un veil ideal classic.

Aquests sôls, cars perô resistents, continuaran fent-
se servir fins a 1' abandonament definitiu de la villa del
Pla de l'Horta (73)• Semblantment passa a Montfullà i
Can Pau Birol i no cal dir a Puig Rodon i eis
Ametllers. Enlioc horn detecta indicis de fets externs
que se suposava que haurien trencat una iInia evoluti-
va sense ziga-zagues (74) que en darrera instància és ei
que detectem arnb una histOria prôpia per a cada esta-
ció, encara insuficientment definida per poder veure,
si n'hi ha, comportaments simiiars llevat del, molt im-
portant, aparició del "luxe" en una mateixa època.

Fig. 17.— Ceràmica de cuina africana de l'estrat III de l'habitació B.
1-2 i 5-13)forrna Ostia III, 332; 3 i 4)forma Ostia 1, 261; 14)forma
Ostia 1, 264 i ]5)forma Ostia III, 267.

(72) En relació amb l'apariciO de materials luxosos en les villae
d'aquest territori recordem el descobriment d'un fell de marbre de
mides petites, acèfal, recuperat en Ia cambra M de Ia villa del Pla
de l'Horta, o els fragments d'estàtua, tamb de marbre, de Mas de
Dalt (NOLLA J. M. (1987) La villa romana de Mas de Dalt a
Canapost. Noves dades, Estudis sobre Temes del Baix Enipordà,
6, Sant Feliu de Guixols, p. 88), les crustae, nombroses en mar-
bres i pedres d'importació de Tolegassos (CASAS J. (1989)
L'Olivet d'en Pujol i els Tolegassos. Dos establiments agrlcoles
d'època romana a Viladamat (campanyes de 1982 a 1988), Sèrie
monografica, 10, Centre d'Investigacions ArqueolOgiques,

Girona, pp. 162-163), o les tombes monumentals d'Aiguaviva,
Vilablareix o Lloret de Mar.

(33) Almenys pel que fa al sector excavat. No sabem si alguna altra
area continua habitada i funcionant.

(74) Corn per exemple Ia farnosa invasió de mitjan segle III, esmenta-
da en les fonts perô que ha de ser desdramatitzada. Vegeu, en re-
laciO amb el jaciment, NOLLA J. M. (1982-1983), pp. 122-123;
NOLLA J. M. (1988), p. 95.
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