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Elements pel coneixement de la vil.la romana
de Vilablareix
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El municipi de Vilablareix es troba a uns 6 km. a!
Sud de la ciutat de Girona, a la vail mitjana del Güell.
Actualment el nucli principal és al veinat del Perelió i
la resta de la població s'escampa arreu del terme. El te-
rritori eminentment pla, i els rius o torrents que el re-
guen, converteixen aquesta area en un indret molt fa-
vorable al treball agrIcoia.

L'interès que ha despertat la torre sepuicral romana,
ha fet que de ben antic els estudiosos s'interessessin pel
poblament relacionat amb aquesta; aixI Pla i Cargol
(1948-1949), recull diverses notIcies: L'any 1872 van
ingressar al museu arqueoiôgic fragments d'uma cine-
rària i tegulae procedents d'un enterrament. L'any
1877 apareixen diversos fragments d'àmfora i un <<do-
hum>>.

Cid Priego (1950), descriu amb més precisió aques-
tes troballes parlant de dues àmfores de tipus tardo-
romà, una d'elles retaliada en la seva part superior (sig-
ne evident d'haver estat utilitzada amb fins funeraris).
Afegeix que es troben nombrosIssims fragments de Ce-
ràmica a tot el voltant del sepulcre i fins i tot per les
elevacions properes. Creu que ha d'existir una vil.ia en
relació a l'enterrament i la situa sota de l'actual poble.

Gorges (1979), en el seu Ilibre sobre les vil.ies hispà-
niques, torna a mencionar Ia possible existència de la
de Vilablareix, que suposa propera al sepulcre.

Finalment Nolla-Casas (1984) recullen la idea de la
probable necrôpolis i vil.ia associades a la torre sepul-
cral, situant la primera al voltant d'aquesta, i la segona
aproximadament sota de l'actual poble de Vilablareix.

El jaciment que hem localitzat es troba en uns camps
de conreu, entre el sepulcre romà i l'església par-
roquial de Vilablareix. El terreny queda delimitat per
la seva banda sud per un petit torrent, i per llevant i
tramuntana per ia carretera que porta a l'antiga NI-
TRIS. Es en aquesta zona on hem recollit el material
que ara presentem:
1.—Vora exvasada de comuna de tradició ibèrica: Argi-
la amb pasta sandwitx, de tacte farinós i amb desen-
greixant de mica.
2.—Vora de T.S. sudgàl.lica, forma Drag. 36 amb tIpi-
ca decoració aplicada de fulla: Argila compacta, dura,
ben depurada, de fractura viva. La pasta de color mar-
ron clar amb vernIs vermell—marronós, forca mal con-

servat. Datable entre mitjans segle I d.c. i la primera
meitat del segle II d.C.
3.—Vora exvasada de comuna de tradició ibèrica: Amb
pasta sandwitx, molt semblant a la n. 1.
4.—Vora de gerra de comuna, diàmetre aprox. 12'6
cm.: Argila de color beix clar, rugosa, amb abundant
desengreixant de calc, mica i granets de sorra.
5.—Vora de gerra de comuna, diàmetre aprox. 1 0'4
cm.: Argilade color beix a l'exterior i taronja a la paret

Fig. 1.- Croquis de l'àrea on s'ha localitzat eljaciment.



Fig. 2.- Material ceramic: Ii 3, ceràmiques de tradició ibèrica (pasta ((sandwitx))), 2, lii 12, iS. sud-gàl.lica (forma Dragendorjj36, indetermi-
nada i Dragendorff27 respectivament); 4 i 5, ceràniica comuna oxidada; 6, iS. Africana A, forma Hayes 8A; 7 i 8, imitacions de la ceràrnica
africana de cuina; 9, àmfora africana Keay XXVB; 10, àmfora Pascual 1.

interna, amb forca desengreixant de mica i ben polida
per la cara extema.
6.—Vora de T.S. Africana A, forma Hayes 8A: Argila i
vernIs de color taronja, rugós a! tacte i en ma! estat de
conservació. Datable entre e! 80-90 d.C. i el 160 d.C.
7.—Vora i base d'imitació d'africana de cuina, diâme-
tre aprox. 1 6'8 cm.: La vora és ileugerament amet!la-
da. La pasta de color beix amb abundant desengreixant
de mica i granets de sorra, de tacte rugós.
8.—Vora d'imitació africana de cuina, diàmetre aprox.
1 5'2 cm.: Argi!a taronjosa amb abundantIssim desen-
greixant de mica i granets de sorra, de pasta rugosa.
9.—Vora d'àmfora africana, tipus Keay XXV B, dià-
metre aprox. 13 cm.: Argi!a vermellosa, forca ben de-
purada, amb desengreixant de punts b!ancs, tacte fan-
nós i engalba exterior ben conservada, de color beix.
Crono!ogia aproximada entre !a darrera meitat del Se-

gle III d.C. i !a primera meitat del seg!e V d.C.
10.—Vora d'àmfora Pascua! 1: Argi!a marró, amb de-
sengreixant de mica i abundants granets de sorra, de
fins a 2 mm. de gruix, tacte rugós. Cronologia aproxi-
mada, finals segle I a.C.
1!.— Base de T.S. sudgàl.!ica, forma indeterminada:
Argila ben depurada, de color marron clar, de fractura
recta, amb vernIs d'excel.lent qualitat, de color mar-
ró-vermellós. Estniat en la part interior del peu. Cerc!e
concentric a la part interior de la base.
12.—Base de T.S. sudgà!.lica, forma Drag. 27: Crema-
da, pasta beix fosc, amb ci vemis de color marró fosc
amb irisacions vermelloses a l'intenior del peu. S'ende-
vina el segell, que dissortadament no s'ha conservat.
13.—Nansa d'àmfora afnicana: Argila vermellosa, amb
abundant desengreixant de partIcules negres i mica.
Recoberta extemament amb una engalba beix clar.



Fig. 3.- Material ceramic: 13, nansa d'àmfora africana tardana deforma indeterminada; 14 a 1 ceramiques comunes oxidades.



Fig. 4.- Vista general del sector on es localitza eljaciment.

14.—Nansa de comuna: Pasta molt porosa, de color
marronós, amb forca desengreixant de mica i quars.
15.—Nansa de comuna: Pasta marró-beix, molt poro-
sa, amb desengreixant micaci. Engalba de color beix
molt clar, amb partIcules de color negre, rugós al tacte.
16.—Nansa de gerra de comuna: Pasta de color beix,
fractura recta, amb desengreixant de granets de sorra.
Pulida en Ia seva paret extema.
1 7.— Nansa de comuna: Pasta de color taronja a l'exte-
nor i grisa a l'interior, pasta sandwitx. Certa engalba de
color marró. Molt rodada.

A més hem recollit nombrosos fragments informes
d'âmfora Pascual 1, T.S. sud-gàl.lica ., Africana A,
Africana C, <<Lucente>>, comuna, dolia i tegulae.

Paral.lelament a la troballa del material ceramic
hem constatat l'existência de diversos elements que ens
semblen prou interessants: Restes de mur (n 1 en el
croquis). En el marge del camp i tallat per Ia construc-
ció de la carretera apareixen les restes d'un mur amb
molt mal estat de conservació. Més amunt es mostra
un nivell amb abundant argamassa i fragments cerà-
mics (n 2). Igualment en el marge est del camp de l'es-
glésia evidenciem un nivell d'enderroc format per te-

giila i imbrex, que s'extén uns 3 m. abans de quedar
emmascarat per Ia vegetació (num. 3). Finalment en el
mur de llevant de l'església parroquial s'aprecia l'apro-
fitament de carreus de sorrenca de mides variables, te-

gulae i fragments d'àmfora, (num. 4).

CONCLUSIONS: SANT MENNA I LA VIL.LA
ROMANA DE VILABLAREIX

El primer document que fa referència a Vilablareix
data de l'any 882, quan el bisbe de Girona, Teuter, en
fer donació de diversos delmes de la parrOquia a la Seu
gironina, menciona: <<Sancti Menne basilica in villa
ablares>>. Aquest Sant, d'origen egipci, antic legionari
româ, patI martin a Cotei (FrIgia), molt probablement
a principis del segle IV d.C. (303 d.C.). Se I'hi edificà
un santuari molt important prop d'AlexandrIa, i s'ha
documentat el seu culte a Constantinopla, Roma, Gre-
cia, Palestina i a Franca (Marsella i Aries). A Hispània
no hi ha massa dades, tret d'alguna notIcia a Toledo
(Leclerq, 1907, Roig 1950 i Garcia 1966).

Es si més no curios, que aquest Sant, oblidat i desa-
paregut dels santorals hagi perdurat a l'església parro-

Fig. 5.- Carreu de pedra sorrenca reutilitzat en Ia construcciO del
mur exterior de l'església parroquial de Vilablareix.

quial de Vilablareix fins als nostres dies. Pensem que
aquest culte, a casa nostra, ha de venir d'antic (segles
IV i V d.C.), i que ha de relacionar-se, no sabem de
quina manera, amb la torre sepulcral i la possible villa
que hem localitzat.

Cal afegir que tenim al nord-est de Catalunya dos
exemples del culte a! Sant (Almagro 1951 i 1952, Gar-

Fig. 6 I 7.- Anvers I revers de I a,upiillae. dedicada a Sant Menna,
conservada alMuseu Arqueolôgic de Girona.



cia 1966). Es tracta de dues <<ampullae>> utilitzades per
portar aigua miraculosa de Sant Menna, procedents
d'Empüries; una es conserva al Museu Diocesà de Vic,
procedent de l'antiga col.lecció Cazurro; l'altre a! Mu-
seu Arqueolôgic de Girona, amb el nñm. d'inventari
15.763. La primera es conserva sencera, amb la icono-
grafia tIpica relacionada amb el Sant i amb la inscrip-
ció: ALlOY MHNA EYAOF. La segona cantimplora
(fig. 7) es de terra cuita, de color beix, amb una altura
maxima conservada de 59 mm i diàmetre de 58 mm.,
forca desgastada, faltant tant la part superior de la boca
corn les dues nansetes. En l'anvers apareix el personat-
ge, abillat, corn era usual, de legionari, amb els braços
oberts, dorninant els dos camells que es postren als
seus peus. Els revers presenta una inscripció amb el
text: EYAOFIA TOY ALlOY MHNAS.

• Aquestes representacions son ben comunes a les

nombroses amp011etes conservades a diversos indrets
del mediterrani (Leclerq-Marrou, 1907, pp. 385-392).

Aquests tres elements (l'advocació de l'església pa-
rroquial de Vilablareix i les dues cantimplores empori-
tanes), Poe valorades fins ara, ens fan pensar que el seu
culte tingui més importància del que se ii ha donat.

L'advocació de Sant Menna, el mateix topônim, Vi-
lablareix; la preséncia de la torre sepuleral, els diversos
elements constructius, junt amb el conjunt de mate-
rials datables entre finals del segle I a.C. (Pascual 1) i el
segle N d.C., principis del V d.C. (àmfora Keay XXV
B), que ens parlen d'una llarga ocupació de l'indret,
porten a pensar que el jaciment que hem localitzat si-
gui una vil.la suburbana del mateix tipus que les troba-
des a Pla de l'Horta (Sarrià de Dalt), Can Pau Birol
(Bell-lloc del Plà) i la més recentment trobada de
Montfullà.
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