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La civilización romana hizo un uso intensivo de sus conocimientos científicos y técnicos, aplicándolos en todos los 
aspectos de la vida, de la guerra a la economía, y de las grandes construcciones públicas a las obras domésti- 
cas. Las clases privilegiadas hicieron un uso de estos conocimientos técnicos en sus villas para poder alcanzar el 
nivel de bienestar y placer que consideraban ideal. Y no lo hicieron únicamente en aquellos elementos Kidispen- 
sables sino que a menudo lo aplicaron a aspectos más superiluos que solamente tenían como objetivo propor- 
cionar comodidad, belleza y una sensación de bienestar al propietario. En la villa de los Ametllers se aprecia en la 
elección del entorno, que hizo necesaria la realización de importantes obras de acondicionamiento, posibles mer- 
ced a los conocimientos sobre materiales constructivos y ingenieda, conocimientos que también se aplicaron en 
la creación de una red hidráulica destinada sobretodo a permitir la construcción de diversas fuentes y ninfeos en 
los jardines de la villa. 
Villa romana, otium, ingeniería, arquitectura. 

La civilisation romaine faisait une utilisation intensive de leurs connaissances scientifiques et techniques dans tous 
les aspects de la vie; de la guerre a i'éconornie et des grands constructions publiques a i'architecture domestique. 
Les classes privilegiées faisaient une utilisation de ses connaissances techniques dans leurs villes agricoies et d'o- 
tium, pour arriver aux niveaux de plaisir et de confort idéal. Et ils ne I'on pas fait seulement avec les éléments et 
structures indispensables pour le fonctionnement de la vilie, tout au contraire ils I'on utiiisé dans les structures qui 
on par objectif donner plaisir et commodité. Dans la ville des Ametllers on peut I'apprécier non seulement a I'elec- 
tion de i'emplacement de i'édifice qu'a fait nécessaires importants travaux de préparation de i'endroit, avec I'ap- 
plication des connaissances sur matérlaux constructives et ingénierie, connaissances que sont appliqués aussi par 
créer une réseau hydraulique pour faciliter la construction de fontaines et nymphées dans les jardins de la viile 
Ville romaine, otium, ingénierie. architecture. 

Roman civihsation used intensively its scientific and technical knowledge in order to apply it on al1 aspects of life, 
from war to economy and from great public constructions to daily works. Privileged classes used this technical 
knowledge in their viilae to achieve the welfare and pleasure model that they considered ideal And they did not 
only apply it on indispensable elernents but often also on more superiluous aspects the aim of which was only to 
give comfoa beauty and a welfare sensation to the owneK We can notice it at the vi1,ia deis Ametiiers in the choi- 
ce of the place, which required significant preparing works that were possible thanks to the knowledge about cons- 
tructive materials and engineedng, or N, the creation of hydraulic works allowing the construction of severa1 foun- 
tains and nymphaea in the gardens. 
Roman villa, orium. engineering, architecture. 

INTRODUCCIÓ GEOGRAFICA d'atenció a la topografia de I'indret i a I'entorn geográ- 
fic en que s'insereix. 

La vil.la dels Ametllers (Tossa de Mar, la Selva) pre- El sector costaner de la comarca de la Selva, on es 
senta tot un seguit de característiques i peculiaritats troba la població de Tossa de Mar configura un espai 
que solament es comprenen analitzant I'entorn en que molt accidentat i practicament tancat entre la linia cos- 
es va construir. Per aquesta raó cal prestar una mica tanera i la serralada litoral. 

" Iostitut del Patiimoni Cultural de la Univercitat de Girona. El present estudi loma pait del projecte de recerca "Arqueologla e historia de núclms 
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Aquesta serralada és formada per blocs granitics, i tra- 
vessada per rieres, practioament invisibles. molt ama- 
gades per I'abrupte relleu. El bloc de muntanyes de 
I'entorn de Tossa culmina al Puig de les Cadiretes (amb 
510 m d'alcada). Aquest bloc forma pari d'un conjunt 
d'elevacions que dibuixen una facana litoral formada 
per un muntanyam continu entre Sant Feliu de Gukols 
i Blanes, amb penya-segats de fins a cent metres d'al- 
cada, que configura una costa de petites platges i 
cales. Aquesta orografia queda amorosida per la pre- 
sencia de vegetació que la fa visualment menys abrup- 
te que a les zones més septentrionals de la Costa 
Brava, com el cap de Creus o I'entorn del Montgri. 
Hidrologioament el sector de Tossa és travessat per la 
riera del mateix nom, que desemboca directament al 
mar El seu litoral presenta un contorn molt accidentat, 
amb abundants cales i petits esperons, accentuades 
per la duresa del granit que acaba esbossant un front 
abrupte, on les abundants cales tot sovint presenten 
problemes d'accés i penetració cap i des de I'interior. 
Una de les principals caracteristiques históricament 
d'aquesta zona és la dificultat de comunicació amb I'in- 
terior que ha fet que els seus habitants visquessin sem- 
pre de cara al mar, molt més accessible, resultant prac- 
ticament més simple arribar a d'altres poblacions 
costaneres per mar que no pas a poblacions interiors 
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com Girona. 
Les abundants cales, entre les que cal destacar cala 
Morisca, la platja de Llorell, la platja del Llevador, la 
punta dels Cards, cala Moltó i la platja del Codolar, cala 
Pola o cala Giverola són majoritariament bons fondeja- 
dors. A I'entorn de la majoria d'aquestes cales s'hi han 
localitzat establiments de caire productiu d'epoca 
romana, ja que eren aprofitades com a embarcadors 
pel vi produit als turons que emmarquen Tossa i que 
era més facil de traslladar tot resseguint la costa que no 
pas per camins interiors' 
É-s en aquest context que cal situar la vil.la dels Amet- 
Ilers, actuaiment al centre del que es actualment la 
població de Tossa de Mar, en un espai, pero, que no es 
va urbanitzar fins a epoca molt moderna. Anteriorment 
formava parl dels camps i hortes que envoltaven el cap 
de Tossa, petit esperó rooós que s'endinsa dins el mar, 
i que constitueix el nucli medieval de I'actual població. 
Quan aquest nucli va resultar insuficient la població va 

anar creixent per la plana, a Í'entorn del promontori i la 
platja, pero no va ser fins a epoca contemporania, i. 
sobretot a partir del boom tunstic i, de retruc, construc- 
tiu de mitjans del s. XX que va arribar a ocupar I'entorn 
de la vil.la dels Ametllers. 
En el moment de construcció de la vil.la el paisatge i 
l'entorn eren molt diferents de I'aotualitat. La linia de 
costa es situava més cap a l'interior que a I'actualitat i 
res devia existir entre la vil-la i la platja, excepte algunes 
construccions de tipus productiu i potser un embarca- 
dor, si atenem a les restes localitzades al carrer Guar- 
dia ja fa uns anys i dels que tenim poques notioiesz, 

BREU HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓ 

La histona de la descoberia i estudi de la vii.la dels 
Ametllers és una aventura de moments d'intensa acti- 
vitat combinada amb llargs periodes d'abandonament i 
oblit 
Tot i que les restes de la villa no varen ser localitzades 
fins a principis del s. XX son diversos eis estudiosos 
que fan referencia a troballes a llndret que es podien 
situar en epoca romana3. 
Sigui com sigui la vil4a dels Ametllers va entrar definiti- 
vament al món de l'arqueologia quan va ser identifica- 
da pel metge i erudit lgnasi Melé i Farré, I'any 1.914, i 
el1 mateix hi va dur a terme les primeres excavacions el 
mes de febrer del mateix any. Els primers anys d'exca- 
vacions es varen concentrar en la pari baixa del turó de 
can Magi, un sector ocupat per grans magatzems i ins- 
tal4acions de caire eminentment productiu que consti- 
tuien la pars rustica o zona industrial de la vil.la4. 
Encoratjat per les opinions d'experts oom Bosch-Gim- 
pera i Schulten5 que alabaven la impori&ncia de les tro- 
balles el doctor Melé va cornencar a ampliar el radi de 
les excavacions, abandonant la prospecció de la pars 
rustica i concentrant la seva atenció en una terrassa 
que el turó formava uns sis metres per damunt de la 
mateixa. Aixi a finals de 1921 es varen posar al desoo- 
beri les quatre cambies amb paviment de mosaic que 
formen part de la facana oriental de la pars urbana de 
la vilMa. Amb aquest descobriment eis treballs es varen 
concentrar a partir dáquell moment essencialrnent a 
la terrassa intermitja del turó, on va anar apareixent 

1.- Burch et alrl 2005. 

2.- Mundet 2003, 70-72. 

3.- Aixi. Pella i Forgas 1883. 213 ¡a pailava de les monedes, fiagments de ceramca I paiets de iepoca giega I romana trobades ( . )  en els fona- 

ments de la vii.la més antga de Tossa. No 6s aquesta a única referencia ¡a que tambe Girbai (Orbal 1884, 10) supasa i'exist8ncia d'un nucli roma 

a Tossa tot tenint present les restes de cer&mica d'aquelis temps i anteiion trobats en ella 1 es seves rodales. b cen que en ambd6s casos les 

referbncies no precisen Iindret exacte al que fan referencia i que a vila de Tosa ha mosfiat amb e temps ser un municip amb un ric passat dapoca 

romana (amb jaciments com ei Mas Carboti, Ses Alzines a el Mas Font entre dBlties), perb resulten indicatus d'un cen interes pel passat iernot 

de la pobiaci6. 

4.- Meié 1922. 

5.- Mele 1'322.19-21 
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gradualment I'habitatge del propietari. Especialment 
important va ser la troballa del mosaic figurat del vesti- 
bu1 on sápreciava una inscripció amb el topónim de 
lindret Turissa i que constitueix probablement Iélement 
que més renom ha donat al jaciment i que i'ha donat a 
coneixer més enlla de ¡es nostres fronteres, apareixent 
tot sovint en eis catalegs i estudis dedicats a la musiva- 
nao Iárt en general del baix imped roma. 
Donada ia importancia de les trobalies es va procedir 
alguns anys mes tard a la compra d'alguns dels 
terrenys ocupats per la vil.la per part de l'lnstitut d'Es- 
tudis Catalans. 
L'any 1.933 es va decidir la consolidacid dels mosaics 
per part del Museu Arqueologic de Barcelona, sota la 
direcció d'Alberto del Castillo6, que va continuar amb 
les excavacions. Aquest fet va resultar cabdal no 
només per a la conservació de les estructures desco- 
bertes, que el1 va restaurar, sinó també perque la seva 
tasca de delimitació de gran part de Iéspai ocupat per 
la pars urbana ha permes que aquesta es conservés. 
De fet el nucli central de les restes, que queden situats 
dins una finca protegida, corresponen a Iéspai que A. 
del Castillo va poder arribar a delimitar (en molts casos 
resseguint només els murs perimetrals sense excavar 
el seu interior), mentre que la resta de I'espai va ser víc- 
tima del gran boom immobiliari que va viure la costa 
catalana durant els decennis centrals del s. XX i es 
troba actualment en gran paft urbanitzat, amb la des- 
trucció de gran part de les restes. 
Amb la guerra civil espanyola es varen aturar els treballs 
al jaciment i durant els anys de a dictadura aquest no 
va ser objecte de cap mena d'interés. De fet I'unica 
dada remarcable d'aqueli periode va ser la compra per 
part de IAjuntament de la viia de la finca on snavien ini- 
ciat les excavacions, a la part baixa del turó, iány 1957. 
Sembla que ja en aqueli moment era I'única finca no 
urbanitzada. L'ús que inicialment es va donar a Iéspai 
tenia, peró molt poca veure amb els monuments ja que 
primer es va destinar a parc infantil del col.legi religiós 
estableti en fantic Hospital dels Pobres i, posterior- 
ment, a aparcament de vehicles. 
De fet no va ser fins ai 1.976 que la investigació cienti- 
fica no es va reemprendre. Sota ia direcció de R. Batis- 
ta. A. López i M. Zucchitello i després d'uns treballs de 
prospecció i neteja es varen iniciar el 1985 noves exca- 
vacions que es perllongaren cada estiu flns el 1989, 
amb una darrera campanya el 1992'. 
La pnmera fase d'aquests treballs, entre el 1976 i el 
1979 va consistir essencialment en una neteja i redocu- 
mentació del jaciment, amb la reaiització d'algun son- 
deig puntual a lapars urbana. La segona part, desenvo- 
lupada als darrers anys de la década dels vuitanta, amb 

una darrera campanya Iány 1992 va comportar la realit- 
zació de tot un seguit de sondejos puntuals, de dimen- 
sions no massa grans (tres metres de costat com a 
mcit) a la pars urbana, i un gran sondeig a la banda 
oriental de lapars rustica, en un intent de datar les diver- 
ses fases de la historia del jaciment. 
Finalment Iány 1999 es va iniciar un nou programa 
d'excavacions a la vil.la a través dún conveni entre 
I'Ajuntament i el Patronat de la Vil.la dels Ametllers i 
Ilnstitut de Patrimoni de la Universitat de Girona. 
Aquest programa es va iniciar amb un estudi acurat de 
les estructures visibles i un estudi dels materials de les 
excavacions precedents, especialment de les de prin- 
cipis de segle. Posteriorment, al llarg del mes de febrer 
de 2000 es varen realitzar tot un seguit de sondejos a 
les propietats mes properes a la finca de la vil.la en un 
intent per delimitar-ne les dimensions i per intentar cop- 
sar Iéstat de conservació de les restes situades fora de 
la finca protegida. 
Entre eis anys 2000 1 2004 es realitzaren les cinc cam- 
panyes del nou programa d'excavacions a la vil.lae. 
L'objectiu d'aquest programa era, en una primera fase, 
I'excavació de la totalitat de les restes conservades 
dins la finca tancada pertanyents a lapars urbana irus- 
tlca de la vil4a. Posteriorment es va procedir a la con- 
solidació I enjardinament de les restes que varen ser 
finalment obertes al públic el juny de 2004. Per tant de 
la finca tancada i protegida solament queda per exca- 
var una petita franja a la part baixa del turó, al seu 
extrem oriental. Aixó no vol dir, que tote la vil.la hagi 
estat posada al descobert, ja que resten zones inexplo- 
rades tant a la pars urbana com la pars rustica en fin- 
ques i solars de propietat privada situats a I'entorn del 
nucli central. 

CONCEPCIÓ DE L'EDlFlCl 

La vil.la romana dels Ametllers Fossa de Mar, la Selva) 
és un dels miliors exemples del nord-est catala de la 
concepció que les classes benestants d'epoca romana 
tenien del que havia de ser la vida al camp, on confluTen, 
tot i que sovint sense barrejar-se espaialment, la pro- 
ductivitat i l'otium. Els romans eren grans amants de la 
natura, peró no d'una natura salvatge, sinó domestica- 
da, en la que arquitectura i espai natural s'integressin. 
Per aconseguir-ho fan entrar la natura a la casa a través 
dels jardins i al mateix temps obren la mateixa cap al 
paisatge a través de grans porticats i finestrals que per- 
metin als estadants sentir-se com si es trobessin enmig 
d'aquesta natura, pero sense perdre les comoditats que 
proporciona I'habitatge. Aquesta natura entrafins i tot a 

6.- Castillo 1934 1 Castillo 1839. 

7.- Batista/i6pe~ucchctello 1980 L6per 1992, Lópei elal6 2001 

8.- Codina el aC 2002. 



Figura 1. Planta general de la v.la dels Ametiiers 

I'interior de les estances a través de la pintura i la deco- 
ració8. Dins aquesta concepció la visibilitat i el paisatge 
de I'entorn són elements essencials a I'hora de triar el 
lloc d'assentament d'una vil.la, de fet tant importants 
com la presencia d'aigua o la disponibilitat de bones 
comunicacions. l ho són encara més quan es tracta de 
vil,les no purament o solament industrials o productives 
sinó que presenten una vessant iúdica important, com 
succeeix tot sovint a les vil.les costaneres de les quals 
al nord-est catala la dels Ametllers no n'és l'únic exem- 
ple pero si el millor conegut. Podríem citar altres vil.les 
amb una concepció similar, algunes d'elles segurament 
més majestuoses i importants, com serien la de Pla de 
Palol a Platja d'Arol0 o la del Collet de sant Antoni de 
Calonge". La primera d'aquestes dues ocupava una 
gran superficie i s'estenia fins als peus mateixos de la 
platja, mentre que la segona devia presentar un aspecte 
encara més espectacular, encimbellade al capdamunt 

d'un esperó rocós que s'endinsava dins el mar i amb 
una important indústria terrissaire a la mateixa piatja12. 
Aixo si, en tots aquests casos no podem parlar mai 
d'una vil.la dedicada exclusivament a l'otium del propie- 
tari ja que en tots ells la pars rustica i per tant la funció 
industrial és molt important. 
La vil.la dels Ametllers respon a aquesta concepció que 
pretén combinar otium i productivitat. Per aixó I'indret 
triat va ser ia vessant oriental d'una petita elevació, el 
turó de can Magi, obert de cara a la platja amb 
excel.lents vistes d'aquesta i dels boscos i turons de 
I'entorn. i'edifici residencial es va construir en una 
terrassa intermitja del turó, situació que permetia per 
una banda unes vistes privilegiades de I'entorn i, al 
rnateix temps, la feia molt visible per qualsevol embar- 
cació que s'apropés a la costa. I és que aquesta 6s una 
altra característica de la concepció dels espais i de la 
íunció social de I'habitatge en epoca romana. La casa 

9.- settis 2m2. 

10.- Nolla 2002. 

11.- Nolla etati 2W2. 

12.- NolldSanta~addSureda 2002; Nolla e i  atf 2004. 
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Figura 2. Reconstruccio ideal de la vil.la dels Arnetllers (dibuix de Jordi Sagrera) 

es un reflex del status del propietari, en la qual els 
espais de representacio són molt irnportants i han d'a- 
falagar al convidat al mateix temps que rnostren la 
magnificencia del propietari. Es tracta de fer sentir 
comode al convidat en un ambient idíl.lic, pero tarnbe 
d'impressionar-lo. i no nomes quan ja es a I'interior, 
sino fins i tot abans d'arribar-hi. 
Per aconseguir aquests objectius es va crear una 
terrassa a mitja vessant del turó. parcialment retallada 
a la roca natural. a la zona de ponent, i guanyant espai 
per llevant amb I'aportacio de grans quantitats de terra 
i la construccio d'un llarg mur de contencio que limita- 
va per aquesta banda I'edifici. La part baixa del turo, 
separada de la zona residencial, va ser emprada per les 
instal.lacions industrials de la vilda que disposaven de 
diverses premses de vi i magatzems annexos. Altres 
construccions de catre industrial es devien escampar 
per la zona existent entre aquest turo i la platja, cons- 
truccions de les quals tenim molt poca informacio mes 
enlla d'algunes troballes esporadiques realitzades 
durant les diverses obres realitzades al poble. 
La disposició de I'edifici, pero també de les diverses 
instal.lacions industrials ens mostren una propietat 
orientada cap al mar. d'esquenes a les muntanyes, on 
es trobava I'explotacio agricola, centrada al principi de 
l'imperi sobretot en la produccio de vi. 
I aquest es un fet important ja que la zona de la val1 de 
Tossa constitiia en epoca antiga una zona atllada. 
tancada. a la qual era moit mes simple accedir per 
mar que no pas des de I'interior per camins terrestres 

costaruts i dificultosos. Per tant era Iogic orientar la 
vil.la cap a la costa, I'acces natural a la mateixa i la sor- 
tida mes senzilla pels productes de la propietat. 
Si bé la vil.la que ha arribat fins a nosaltres respon a 
una estructuració augustal la terrassa intermitja del 
turó ja va ser habilitada i ocupada al s.1 aC. D'aquests 
moments cal datar un primer conjunt d'edificacions 
que constituien un establiment agricola que concentra- 
va en un mateix nivel1 la casa I la zona de treball i 
rnagatzems. No entrarem aqui en I'analisi i considera- 
ció de si aquest primer edifici era un assentament indi- 
gena o podia rebre ja el nom de vil.lan, tot i que ens 
inclinem perla segona accepció. tant pel sistema cons- 
tructiu de I'edifici corn per I'ús general de materials 
romans en la construccio (tegulae) com la barreja de 
sitges i doiiae en els magatzems. elernents que respo- 
nen en aquest període historic. mes a un diferent tipus 
de producte guardat que no pas a una tradició iberica 
en el cas de les sitges i romana en el de les doliae. Pero 
sobretot creiem que respon a criteris mes lltgats a la 
rnentalitat i organitzacio d'una explotacio romana la fria 
de I'indret, i el treball de planificació i ordenació de I'es- 
pai necessari, especialment quan a la parl baixa existia 
un espai apte per bastir-hi un edifici com ho demostra 
el fet que a partir d'epoca augustal si s'aprofita 
emprant-lo corn a zona industrial de la vil.la. Aquests 
treballs es realitzaren perque el propietari volia explotar 
les possibilitats que li proporcionava la posició elevada, 
des de la qual dominava I'entorn I el paisatge. encara 
que inicialment ho fes arnb un edifici modest. El nucli 

13.- Autars com Olest consideren qiie la majona d'establimentc d'epaca baix repiiblicana pertanyen a assenlaments indgenes I no es fins August 

que es 001 cornnncar a parlar de villes (veure per exempe Olesti 1997). 



central el conformava un edifici del qual només han arri- 
bat fins a nosaltres alguns murs, bastit amb murs de 
pedres ben carejades exteriorment, unides arnb fang i 
arrebossades. La pert septentrional de la terrassa era 
ocupada per rnagatzems, on practicarnent compartien 
I'espai les sitges i les doliae, rnentre que la part occi- 
dental I'ocupava una gran construcció quadrangular, 
parcialrnent retallada a la roca del subsol, en la que 
diferents indicis, sobretot, ia presencia de diversos 
encaixos quadrangulars practicats al terra fan pensar 
en I'existencia de premses de vi. 
En epoca augustal es construeix un edifici de nova 
planta, eliminant absolutament els elements preexis- 
tents. Es tracta d'una transformació radical, pero no 
tant en la concepció de 'explotació corn per un canvi 
en la distribució dels espais, tant industrials corn de 
Ileure, que implica una ampliació dels rnateixos, desti- 
nant tota la terrassa a I'habitatge del propietari del fun- 
dus, mentre que la zona industrial es trasliada a la part 
baixa del turó. 
Per bastir el nou edifici no solament s'aprofita la terras- 
saja creada sin6 que s'amplia i es regularitza per llevan!, 
on es basteix un gran mur de contenció que constituira 
el lirnit oriental de la nova edificació. Per tramuntana i 
migdia no existien dificultats orografiques importants, 
pero si per ponent, on el turó continuava elevant-se uns 

72 rnetres rnés. En aquesta zona va ser necessari construir 
un nou mur que servís d'element de contenció davant 
possibles esllavissades, pero al rnateix temps, com veu- 
rern, de lirnit d'una part de l'edifici que disposava en 
alguns sectors d'una planta superior. 

ESTRUCTURA DE L'EDlFlCl AUGUSTAL 
l EVOLUCIO POSTERIOR 

Cindret triat i la topografia, aixi corn l'espai disponible 
varen definir de forma important l'estructura de l'edifici 
i la seva evolució. Com hem cornentat la vil.la augustal 
es dividia en dos sectors clarament diferenciats. Aixi, 
mentre l'habitatge del propietari es trobava a la terras- 
sa elevada, la zona industrial, arnb magatzem i prem- 
ses de vi es trobava a la part baixa. Un poderós mur de 
contenció, del que actualment solarnent es conserva el 
basament, tancava per llevant I'edificació del propieta- 
ri. La topografia de l'indret triat, allargassat i lirnitat per 
ponent per l'ascens del turó va incidir directament en la 
distribució de I'espai. lnicialment aquest s'estructurava 
a partir de dos grans patis arrenglerats de nord a sud, 
pero amb ia facana principal girada vers Ilevant. de cara 
a la platja, i presidida per un llarg porticat. A trarnunta- 
na es devia situar I'accés principal a I'edifici, pero pro- 
bablement existia un accés secundar1 que comunicava 
la zona de I'habitatge arnb les instal.lacions industrials 
situades al peu del turó. En aquesta configuraci6 la 
rnajoria de les cambres es trobaven a la zona de llevant 
de I'edifici, obertes a I'est. de cara a la costa, excepte 
a la zona de rnigdia on I'edificació es trobava a la zona 
de ponent, contra el turó, pero, on, com veurem, dis- 
posaven d'un pis elevat que afavoria encara més la 
perspectiva visuai del jardí situat als seus peus, aixi 
com de I'entorn. Aquesta situació les allunyava tarnbé 
de la zona industrial, de les fresses i olors. i afavoria la 
intimitat dels estadants. 

Figura 3. Pianta de les estructures de la vil-la augustal 
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Figura 4. Pati iiord de la vil a "1st des de poneiit 

El par¡ nord estava envoltat per sengles porticats per 
tres dels seus costats, mentre que per ponent queda- 
va limitat per un mur cec que constituia el limit de la 
finca i que actuava paral.lelament com a mur de con- 
tenció. A I'est del pati nord i presidint-lo devia existir 
una gran estanca. actualment completament perduda 
per I'esllavissament del turó. i que actuava de sala de 
recepció i triclini estival. Aquesta estanca va ser amplia- 
da i embellida en fases posteriors amb la construcció o 
modificacio d'un accés monumental del qual en resten 
actualment solament els basament dels pilars. 
Aquest gran pati devia estar flanquejat al nord i sud per 
una fiiada de cambres de les quals solament coneixem 
les de migdia, jaque les del nord resten fora de la finca 
de propietat publica, I'única en la que es va poder 
excavar. A Ilevant del pati i a banda i banda de la gran 
sala triclinar hi havia una fiiada d'estances. Les situades 
al nord varen ser completament obliterades en epoca 
baix imperial, moment en qué tot aquest sector es va 
reconvenir en un espai de treball. Molt millor conserva- 
des es troben les de la banda de migdia. Aquestes 
constituien ies sales de recepció de I'habitatge i segui- 
rien en us durant tota la historia de I'edifici com ho 
demostra que alguns dels mosaics que pavimentaven 
la majoria d'aquestes sales es daten en epoca baix 
imperial. Entre aquestes sales cal destacar el fet que 
des d'epoca augustal I'edifici disposava d'un triclini 
hivernal escalfat amb un sistema d'hipocaust. Aquest 
es situava inicialment a la penúltima cambra de la 
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banda sud. essent l'espai final emprat com a forn i pro- 
bablement també com a cuina. El pati sud sols dispo- 
sava de ponicat a la banda de Ilevant. aixo si, presidit. 
almenys a I'extrem de migdia. per una exedra semicir- 
cular Si mai va existir una estructura bessona a la 
banda contraria aquesta va ser eliminada en reformes 
posteriors. Poc sabem de la banda occidental d'aquest 
sector més enlla del fet que estava edificat. Mes enda- 
vant tornarem sobre aquest sector. 
En definitiva I'estructuracio de I'edifici augustal. que es 
mantindra tot i les successives reformes al llarg de tot 
I'alt imperi. dividia I'edifici en dos grans espais, agluti- 
nats a I'entorn dels dos patis. El pati nord. més proper 
a I'accés a la casa constituia la part publica de I'edifici, 
on es rebien als visitants i on es concentraven les sales 
de recepció, entre les que cal destacar sengles triclinis, 
un d'ells escalfat per un hipocaust, i que ens podria 
indicar que el propietari vivia habitualment a la vil.la o hi 
passava llargs periodes. tant a I'estiu com a I'hivern. 
El pati de migdia. aillat de la resta de I'edifici molt clara- 
ment per un llarg mur est oest on solament s'obrien 
dues petites portes, configurava I'espai mes privat de la 
casa. on es reunia la familia en intimitat. Potser també 
per aquesta rao. en aquest segon pati la construcció és 
diferent i les habitacions es concentren al fans de¡ pati 
i no sobre la facana oriental com a la resta de I'edifici. 
A mitjans del s. I dC es varen produir els primers can- 
vis a I'edifici. molts d'ells destinats, com aixi succeira 
al llarg de I'alt imperi a dotar-lo de noves comoditats i 



LLUIS PALAHI GRIMAL 

FMPURIES 55 2007 67 92 

Figura 5. Recoiistruccio d e a  del pati riord vlst des de evan t  (dibuix Jordi Saqrera) 

elernents sumptuaris. Aixi al centre del pati nord s'hi va 
construir una gran piscina rectangular, amb capcalera 
absidada, que rebia I'aigua d'una font adossada al mur 
de ponent de la vil.la. Paral.lelament a la construccio 
d'aquests nous elements es va crear una xarxa hidrau- 
lica que. provinent d'aquesta font. travessava de nord a 
sud la casa i finalitzava en una cisterna. a I'exterior per 
migdia de I'edifici, des de la qual es podia redistribuir i 

reaprofitar I'aigua a la pars r~istica. Aprofitant aquesta 
canalitzacio tarnbe es va ernbellir el pati de migdia 
col.locant-hi tres petites fonts o sortidors decoratius ali- 
neats de nord a sud. 
Les rnodificac~ons no es varen limitar als patis sino que 
en aquests moments es va construir el primer conjuiii 
termal de la vil.la, edificat a ponent de les cambres de 
recepció de la zona central de I'edifici. Per fer-ho va ser 
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Figura 6. Estr~ictures de la vil.la de finals del s. II dC 

necessari obliterar parcialment dos dels potiicats del 
pati nord, els de migdia i llevant i remodelar el propi pati. 
ja que el praefumium dels banys es va constmir en un 
espai que anteriorment formava pati d'aquest'" El pri- 
mer conjunt termal era molt simple. disposant solarnent 
de dues estances. un caldarium. que possiblement feia 
tambe la funcio d'ap~dflerium'~. i una banyera d'aigua 
freda que actuava corn a frigidarf~m'~. 
No va ser fins una centuria més tard. en epoca severia- 
na, que es va endegar un nou programa de reformes a 
I'edifici, un cop mes amb una finalitat sobretot sump- 
tuaria. Aixi. es va ampliar el conjunt termai arnb I'addi- 
ció de dues noves estances, un tepidarium i un calda- 
rium a migdia de les ja existents i la reconversió 
d'aqtiestes que passaren a funcionar com a frrgidariurn 
i apodyterium. Per fer-ho es va cobrir la piscina de 
I'antic frigidarbm amb un paviment d'opus tessellatum, 

i es va construir una nova piscina a lievant de la cam- 
bra, petita, pero aparent. emmarcada per tres ninxols 
amb mosaics. A I'extrern de migdia del conjunt es va 
construir un nou praefurnium. Aquest disposava de dos 
forns. un dels quais alimentava I'hipocaust d'un nou tri- 
clini hivernal, construit a Ilevant. a migdia del d'epoca 
augustal. Aquest nou menjador, a mes. es va ornamen- 
tar amb un nirnfeu situat a la banda de migdia de I'es- 
tanca i que anava recobert amb plaques de marbre. 
material segurarnent emprat tarnbe en el paviment de 
la sala". 
Del sector que menys dades disposem al llarg de tot 
I'alt imperi és del bloc sud de I'edifici. degut a les grans 
transformacions que va patir en epoca baix imperial i 
que en varen canviar completament l'aspecte. 
Pero amb les dades de que disposern i I'estructura 
general de I'edifici sí podem avanqar algunes pinzellades 

14.- Els liiiiits d'ar{iiests nous espais detinits pe  praefurniilm i el pat no estan massa ca i c  Actualment e farn apareix coln un elemeiit insert dins 
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Itzades I>PI A. Del Casltllo. aquest fa referenca a rexistencia en aquest espa de dves o tres estances. Les lotografes de 'epoca demostren. Pero. 
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17.- Alqiins Iraginents d'aplacat "aren apaieixei en el nivel d'obllteraci" de I'hipocaiist, 



Figura 7. Eslructures de la vil,ia baix mperial 

de com s'articularia aquest espai. lnicialment sembla 
que el sector occidental estava ocupat per un cos 
d'habitacions, probablement amb un porticat al seu 
davant, i que disposaria d'un primer pis. Aixi mentre les 
cambres de la planta baixa s'obririen al jardi des de la 
planta superior es gaudiria d'una vista privilegiada tant 
del conjunt de la vil.la i els seus dos jardins, com del 
paisatge costaner de I'entorn. A més la posicio enda- 
rrerida de les cambres i I'existencia del desnivel1 en 
relacio a la zona productiva ocultaria a aquesta de la 
visio del propietari que sols volia gaudir de la bellesa del 
paisatge. Al davant de I'edifici un pati. del qual sols 
sabem que disposava. des de mitjans del s.1 dC de tres 
petites fonts, la mes septentrional de les quais va ser 
obliterada en epoca severiana per la construccio del 
nou triclini hivernal. El pati tancava a I'est amb un nou 
porticat que suposava la continuitat arquitectonica del 
que presidia tota la facana oriental de I'edifici. si be 
existia un porta que el separava de la resta de l'espai 
situat a tramuntana. 
Aquest sector va ser completament obliterat i eliminat 
en epoca baix imperial i les estances existents despu- 
Ilades de tots el elements que es podien reaprofitar. 
Aixi, a I'única estanca que es va poder excavar sence- 
ra. pertanyent a la fase alt imperial i que es trobava a 
I'extrem nord occidental del conjunt, es va arrencar 
cornpletament el paviment. que devia ser de lloses. i 
del qual solarnent en restava i'empremta a I'estucat 
dels murs perimetrals. Eren per tant estances dotades 
de cert luxe com ho dernostra que es desmuntessin els 
paviments. o el propi estucat dels murs. Dins aquesta 
mateixa estanca es va posar al descobert una petita 

estructura circular, feta amb pedres i materials reaprofi- 
tats de I'entorn. corresponent probablement a un petit 
forn ernprat durant les tasques de construccio del nou 
edifici o durant les de desmuntatge de 'anterior i que 
va ser tambe obliterat un cop complerta la seva funcio. 
En ella com ja hem explicat es situaven ies cambres pri- 
vades de la familia. reservant-se la zona nord per les 
estances de recepcio. 
El segle III és una epoca de trasbalsarnent a la vil-la. No 
es detecten noves construccions, pero per contra les 
excavacions arqueologiques varen permetre detectar 
I'abandonament d'alguns espais, especialment als dos 
grans patis. 
De fet la vii.la que sorgeix al s.lV presenta un canvi radi~ 
cal en quan a la seva estructuracio. La majoria d'ele- 
rnents sumptuaris desaparexen. Aixi, el pati nord. fins 
ilavors el centre de representacio principal de la vil-la es 
transformat en una zona de treball i la piscina monu- 
mental és reconvertida en un simple abocador. Tambe 
les estances de I'extrem septentrional de I'edifici foren 
completament obliterades i tot I'espai ocupat per una 
gran esplanada pavimentada amb opus signinum. 
Solament la zona central sembla conservar-se corn a 
espai d'habitacio, pero també amb canvis substan- 
cials. Aixi, I'antic conjunt terrnal es obliterat, els seus 
rics paviments musius destmlts i substituits per solids 
sols d'opus signinum. 
Certament que en epoca baix imperial es col.locaren 
nous mosaics en algunes cambres d'aquesta zona, 
entre els que cal destacar el de la zona del vestibul. un 
mosaic figurat amb inscripcio, que expresa la vincula- 
ció directa entre la felicita1 del dominus i la del fundus o 
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el territori de Turissa. Molt es podria parlar d'aquest 
mosaic. que precisarla iin article per si sol ja que tradi- 
cionalment ha estat emprat com a element demostratiu 
de a puixanqa economica i la importancia del fundus 
dels Ametllers en epoca baix imperial. Ates que no es 
aquest I'objecte de I'article ens limitarem a esmentar que 
la majoria de dades van en contra d'aquesta interpreta- 
ció. No perque el fundus dels Ametllers no fos important 
en epoca baix imperial. sino perque no son precisament 
els elements sumptuaris i de representació els més 
caracteristics d'aquest periode a la vil.la dels Ametllers. 
El baix imperi es caracteritza en aquesta vil.la precisa- 
ment per una reducció dels espais d'habitatge i del seu 
grau de luxe. Per altra banda la propia factura d'execu- 
cio tant d'aquest mosaic. com del de la cambra situada 
immediatament a migdia del vestibul i que tambe podem 
situar en aquesta fase historica presenten una tecnica 
forqa barroera i uns materials pobres, amb abundant ús 
de fragments de rajol com a tessel.les, que donen a les 
peces un valor mes simbolic i historic que artistic. 
El bloc de migdia de I'edifici es probablement on 
aquests canvis resulten mes visibles ja que va passar 
de ser el sector privat i familiar de l'habitatge a conver- 
tir-se en el centre de la producció de la vil-la. Un canvi 
de concepcio que va implicar aixi mateix un canvi radi- 
cal en la seva fesomia. fent necessari la destrucció de 
tots els elements preexistents en epoca alt imperial. 
substituint-los per altres de nous. adequats a la seva 

nova funció. Per fer-ho es varen aprofitar solament els 
murs perimetrals d'aquest sector contra els quals es 
varen recolzar les noves construccions, i rnolt especial- 
ment el mur occidental. un parament que amb la seva 
alqada d'entorn als set metres oferia excel.lents possi- 
bilitats constructives. 
Com hem esmentat en I'apartat anterior. aquest sector, 
de forma quadrangular, configurava un gran jardi. amb 
un porticat a llevant i un cos edificat a ponent. Poca 
cosa es el que sabem de I'aspecte d'aquest sector en 
epoca alt imperial. ja que les transformacions radicals 
realitzades al s. IV dC i, sobretot. l'ensorrament del mur 
que tancava per ponent la zona han destru'it o obliterat 
les restes anteriors. 
Aquest ús es va mantenir fins a epoca baix imperial. 
moment en que la vil.la va patir una transfonnació radi- 
cal. Ja hem comentat com I'espai destinat a habitatge 
es va reduir substancialment, es van eliminar els dos 
jardins i es va concentrar a la terrassa superior tant la 
casa com la zona industrial. Cantiga pars rustica, situa- 
da a la part baixa del turó va caure en desús. La causa 
potser cal cercar-la en un intent de protegir millor 
aquestes dependencies. concentrant les edificacions 
tant de producció com emmagatzematge a la terrassa 
superior. Aixo implica un canvi radical en la concepció 
de I'edifici ja que atesa la limitacio d'espai en aquesta 
terrassa calla eliminar antics elements per encabir els 
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nous edifcis. 

Figura 8. Vista gpneral del pati sud. anib es estructures balx imperials 



Figura 9. Estructures postenors a i'abandonament de !a vil.la 

L'eSpai que anteriorment configurava el pati de migdia 
es va edificar, convertint-lo en una zona de treball i 
emmagatzematge, obliterant-se les antigues estructu- 
res, com I'exedra i el porticat de llevant, substituxts per 
estances de caire funcional. A migdia, en un sector que 
en epoca alt imperial quedava lora de la casa, tancat 
per i'exedra i ocupat solament per una cisterna d'ai- 
gua, s'hi varen construir diverses estances, que es 
conserven de forma molt parcial, afectades, com tota 
la facana de Ilevant. per I'esllavissarnent d'aquest sec- 
tor de la terrassa. 
L'espai de l'antic pati es va compartimentar amb una 
combinació de grans estances, amb espais oberts 
amb elements industrials, entre eis que cal remarcar la 
presencia de quatre caixes de teguiae, quadrangulars i 
enterrades al terra. Els paviments eren majoritariament 
de terra piconada, excepció feta d'una gran estanca 
situada a i'est i oberta a llevant que estava pavimenta- 
da amb opus signinum. De les cambres construides al 
pati, totes elies de grans dimensions, una estava dota- 
da d'un primer pis com ho demostren las dues caixes 
d'escala situades a banda i banda de la mateixa. 
També el bloc d'edifici de la zona occidental va veure 
transformada la seva funcionalitat. Es va pujar substan- 
cialment el nivell de circuiació, obliterant les antigues 
estances, es va bastir un mur que tancava I'espai per 
llevant i es varen construir tot un seguit de pilastres 
destinades a convertir la zona en un edifici unitari des- 
tinat a emmagatzematge, similar a un horreum. C'estruc- 
tura d'aquestes pilastres. de 62 centímetres de costat 
varia segons el sector. A la banda occidental, on per 

l'exist6ncia del mur caigut soiament se'n va poder loca- 
litzar una, les pilastres anaven recolzades contra el mur 
perirnetral, al tractar-se aquest d'una estructura ja exis- 
tent. Per contra a la banda contraria l'occidental es 
varen localitzar quatre bases de pilastra distribuYdes de 
forma equidistant, de les quals la mes septentrional 
apareixia períectament alineada amb la localitzada a 
ponent, fet que ens perrnet suposar que la distribució 
de les mateixes devia ser identica als dos costats. Els 
basaments de la banda oriental estaven imbricats amb 
el mur de llevant del nou edifici, pero no resseguien tot 
I'alcat del mateix, sinó que finalitzaven a una cota que 
correspondria aproximadament a la del nivell de circu- 
lació del nou edifici que es projectava, com ho mostra 
I'alqada a la que es va afaitar I'ambit de la banda nord 
i que havia de quedar compietament enterrat en el nou 
projecte. Per tant solament la fonamentació aniria lliga- 
da al mur perirnetral i l'alcat dels pilars havia de ser 
exempt. La porta del nou edifici es situava a I'est, men- 
tre que la petita porta de tramuntana que en epoca alt 
imperial connectava aquest sector amb la resta de la 
casa va ser tapiada. Durant el procés de construcció, i. 
segurament de forma accidental, el mur de ponent es 
va ensorrar obliterant tot el sector. Aquest accident es 
va produir quan ja les antigues estances havien estat 
enderrocades i afaitades al nivell de la nova pavimenta- 
ció i per tant durant les obres de construcció del nou 
edifici, pero sense que aquest s'hagues finalitzat. 
Aquest procés de desmuntatge de les antigues estruc- 
tures havia estat sistematic i en el1 es varen recuperar 
tots aquells materiais que es podien reaprofitar. 



L'ensorrament del mur va posar fi al projecte de cons- 
trucció del gran magatzem. Eis constructors no varen 
enretirar les runes sinó que veient que la paret mestre 
que volien aprofitar per ia nova construcció havia des- 
aparegut, varen abandonar aquest espai que a partir 
d'aquell moment quedaria fora de la vil4a i seria emprat 
com a abocador La porta oriental es va tapiar de qual- 
sevol manera amb pedres i l'espai que restava entre el 
mur i la facana de i'edifici es va emprar durant molt de 
temps com a abocador, potser dels materials provinents 
de la construcció de les altres estructures de I'entorn. 
Tot i que aquest espai no es va tornar a emprar mentre 
la vil.la va existir com a tal i la zona d'emmagatzemat- 
ge es va traslladar a un nou edifici situat immediata- 
ment davant de l'inutilitzat, si que es va reaprofitar amb 
posterioritat. 
Aixi la vil.la va acabar la seva existencia retornant una 
mica als seus orígens, concentrant en una sola terras- 
sa tant i'habitatge com les instal.lacions productives i 
eliminant la majoria d'elements superflus, destinats a 
l'otium. Seria molt complex analitzar en aquest espai 
les causes d'aquesta transformació que poden respon- 
dre a molt diverses causes, des de la cerca d'una certa 
seguretat, no oblidem que la vil.la es situava a la costa, 
sotmesa al perill de razzies pirates i assalts des del mar, 
a un canvi de concepció de la propietat, potenciant la 
vessant industrial i on el propietari no estana present de 
forma habitual o un simple traspas del fundus, en la qual 
el nou propietafi es mostrés més interessat en la vessant 
industrial que Iudica. Resultaria molt complex analitzar 
les causes de tots els canvis i transformacions patits per 
la vil.la i destriar el gra de la paila, separant el que 
podrien ser circumstancies particulars d'aquest establi- 
ment *om els traspassos de propietat-, de les que 
podrien ser estructurals i afectar a la societat en general 
i al món agrícola i campero1 de l'epoca en particular. Tots 
aquests aspectes seran objecte d'un altre estudi. 
i'abandonament de la vil.la com a centre d'un fundus 
no va significar la fi de I'explotació del territori i els 
antics espais ocupats tant per l'edifici residencial, com 
les antigues estances industrials situades al peu del 
turó es varen reaprofitar i readaptar. En el cas de la part 
baixa del turó I'espai es va emprar en epoca tardo anti- 
ga i alt medieval com a necropoIisi8. L'edifici residen- 
cial. per la seva banda, va patir un procés de pillatge i 
reaprofitament de tot alló que podia ser útil. Aixi, per 
exemple. a la zona de I'antic pati nord s'hi varen anar 
acumulant gran quantitat d'escultures i elements deco- 
ratius de marbre (com plaques provinents de paviments 
o revestiments de paret) amb la intenció de cremar-les 
per fer-ne calc. Un nou ensorrament. en aquest cas el 
del mur occidental d'aquest sector va obliterar i preser- 
var una bona quantilat d'aquests materials marmoris 
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que aixi han arribat fins a nosaitres. Els murs en millor 
estat de conservació foren parcialment aprofitats per 
recolzar-hi petites barraques. tot sovint de reduides 
dimensions. Aquest procés és especialment evident als 
dos antics patis, especiaiment al de migdia, on dues 
petites cambres es varen construir recolzades contra el 
mur est oest que separava el pati del bloc central de 
I'edifci. En el cas del sector de migdia el mur enderro- 
cat obviament no va ser emprat com a parament, pero 
si es va aprofitar parcialment com a paviment. Efectiva- 
ment, la superficie de pedra va resuitar idonia com a sol 
i al seu damunt s'hi va construir una petita edificació 
quadrangular, allargassada, que cal datar en epoca 
tardo antiga. Ates que la supeflcie del mur no era pla- 
nera en tot I'espai i hi havia algunes esquerdes produi- 
des per i'ensorrament, es va col.locar una petita capa 
de terra piconada com a terraplenament. Els murs 
d'aquest petit edifici eren bastits amb pedres, moltes 
d'elles reaprofitades d'altres sectors de I'antiga vil.la i 
que encara conservaven traces de morter adherides, 
lligades amb fang. Del mur nord solament es va localit- 
zar l'extrem occidental ja que la resta ja havia estat tro- 
bat durant un dels sondejos realitzats per López als 
anys noranta i va ser eliminat durant aquells treballs. 
Aquest investigador que I'any 1985 va realitzar un petit 
sondeig a I'extrem de tramuntana d'aquest sector, ja va 
trobar tant el mur ensorrat, identificant-lo com a tal, tot 
i que desconeixent les grans dimensions que aquest 
presentava, aixi com part de ¡'estanca que aquest mur 
va obliterarlg. Pel que fa a aquesta barraca, solament va 
localitzar part del mur de tramuntana identificant-lo com 
part d'un edifici posterior a l'abandonament de la vil.la. 
Desconeixem el moment exacte de la seva construcció 
i el periode d'utilització de la mateixa, ja que els nivells 
que la cobreixen corresponen ja al periode medieval 
avancat (segles XIV-XV). pero res en queda del seu 
moment d'ús més enlla del petit sol de terra piconada 
que no va aportar materials significatius que pertnetes- 
sin una aproximació cronologica. 
No va ser aquest l'única construcció que va reaprofitar 
aquest espai després de i'abandonament de la vil4a. 
En Bpoca moderna, en un moment en que ni I'antiga 
barraca ni el mur ensorrat no eren visibles, i en qué I'an- 
tiga vil.la ja feia segles que havia caigut en I'obiit més 
absolut es va construir una nova cambra a I'extrem sud 
occidental de I'antiga edificació. Aquest espai s'havia 
vist beneficiat del fet que els murs de ponent i rnigdia 
estaven imbricats i constituien un angle ferm, que havia 
facilitat que es conservés en una alcada important, fins 
i tot després de I'ensorrament del mur occidental. tot i 
que fortament inciinat vers I'interior per la forta tensió 
produida pel mateix. Aquest angle era encara visibie en 
epoca moderna i va ser aprofitat com a part d'una nova 
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petita barraca de forma quadrangular Els nous murs, 
corresponents al nord i est de la cambra eren bastits 
amb pedres i blocs reaprofitats. lligats amb fang i d'en- 
tre 70 i 80 centimetres d'amplada. Disposava d'una 
porta a llevant i el paviment interior era fet de terra pico- 
nada. Un cop mes es tractava d'una barraca relaciona- 
da arnb I'horta que ocupava tot aquest sector de la 
població de Tossa en epoca medieval i moderna i caldria 
relacionar la construccio arnb les restes d'altres apare- 
gudes a I'extrem nord de I'edifici, sobre I'antic pati. 

A la descripcio realitzada de I'estructura de la vil.la dels 
Ametllers i la seva evolucio. tot i que molt resumida. 
hem esmentat tot un seguit de qüestions i elements 
que no deuen haver sorpres a la majoria de lectors 
coneixedors del mon roma. Aixi la construccio de grans 
obres de substruccio per sostenir una plataforma artifi- 
clal, I'us de materials com el formigó de calc. I'opus 
caernenticnim, o fins i tot I'existencia d'una completa 
xarxa hidraulica. per no parlar del conjunt termai no 
sorprenen ni desentonen en el quadre general d'una 
vid.la o una dornus romana amb un cert luxe. I no obs- 
tant I'existencia de tots aquests elements i estructures 

són el fruit d'uns complexes t profunds coneixements 
científics i tecnics que van des del calc~il de distribució 
de pesos i forces. fins a la dinamica de fluids. 
Potser una de les grans fites de la civilització romana es 
el fet d'haver aplicat els coneixernents c~entifics i tec- 
nics no solament en les grans obres piibliqiies civils o 
militars, sinó haver-los posat al sewei de la vida quoti- 
diana de la poblacio, i no solament en grans obres com 
aqüeductes, termes o grans edificis d'espectacles. sinó 
als habitatges privats. 
A la vil.la dels Ametllers disposem de diversos exemples 
de I'aplicació d'aquests coneixements per perrnetre al 
propietari gaudir de rnajors comoditats. Analizarem tot 
seguit tres d'aquests elements: I'us de I'opus caernen- 
ticiurn a la construccio de I'edifici, I'us de substruccions 
i murs de contencio per poder crear una terrassa artifi- 
cial. i I'existencia d'una completa xarxa hidraulica, no 
solament de clavegueram sino d'aigua corrent per ali- 
mentar els elements ornamentals dels iardins. 

EL MUR OCCIDENTAL DE LA VIL.LA 

Copus caerne~iticium o formigo de cal$ es un material 
de construccio inventat i desenvolupat a la Campania 
al s.ll aC i va ser emprat massivament en la construc- 
cio romana. perla munio de qualitats que presentava:'". 

Figura 10. Restes riel niiir nccileritñl <le a v-la ensnirat 

20.- Ad;im 1990, 82~84  
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Figura 11. Calribra de 'extrem nord del pati sud. obliterada pel 

Conformat per capes successives de fragments de 
pedra i terracota lligades amb una argamasa de calc i 
arena conformava un material. dur, practicament inalte- 
rable als elements i molt dúctil al adaptar-se a molt 
diverses formes arquitectoniques, permetent de fet un 
gran desenvolupament en la construcc~ó de voltes i 
cúpules. A mes permetia fer murs de gran alqada 
sense necessitat de que aixo es traduis en grans 
amplades ni necessitat de contraforts molt aparatosos. 
A la vil.la dels Ametllers I'us de I'opus caernenticium es 
generalitzat, ja que tots els murs de la vil.la augustal. 
almenys pel que fa referencia a les fonamentacions i 
socols dels mateixos son bastits amb aquesta tecnica. 
Durant les excavacions arqueologiques els anys 2000- 
2002 es va descobrir que gran part de la zona occiden- 
tal era ocupada per un gran mur. que ensorrat. pero 
practicament intacte. recobria i obliterava I'espai. 
Aquest mur es va deixar ni situ. tant durant I'excavació 
com en el posterior procés d'adequació del jaciment. i 
per tant gran part d'aquest espai resta inexplorat. Pero 
de tota manera aquest mur, el seu estat de conserva- 
ció. les circurnstancies de la seva troballa i la seva ubi- 
cació aporten molta informació referent a la historia, 
configuració i evolució de I'espai. 
Aquestes restes formaven part del limit occidental de la 
vil.la. En rota aquesta banda I'edifici es trobava clos per 
un mur cec que actuava de limit i mur de contenció 
davant de possibles esllavissades. Si bé el mur s'este- 
nia de forma continua al llarg de tota la banda occiden- 

l mur permetral occdental. 

a1 

tal del sector, en realitat en el1 es podien distingir dos 
sectors clarament diferenciats. La zona de tramuntana. 
que delimitaria el gran pati nord. i els porticats i cam- 
bres que el tancaven per tramuntana i migidia. devia 
disposar d'una alqada limitada, no superior alS tres 
metres. Aixi sembla demostrar-ho el nivell d'enderroca- 
ment que es va recuperar al seu entorn a la zona del 
pati, on es recuperaren molts fragments de pedres Ili- 
gades amb morter, pero que s'estenien en una super- 
ficie limitada que no anava més enlla dels dos metres a 
I'entorn del mateix. El mur era bastit amb pedra, 
emprant carreus irregulars. carejats exteriorment i arnb 
abundant morter. No hi ha traces de que anés arrebos- 
sato pintat ja que solament a I'entorn de I'estructura de 
la font es varen recuperar restes d'estucat que no eren 
presents ni en el parament ni en el nivell d'enderroc de 
I'area. El parament es va construir emprant el slstema 
de I'encofrat, amb I'us de taulons de fusta per la cara 
de Ilevant, mentre que, per ponent, almenys a la base 
es va emprar la roca del turó retallada com a Irnit. de 
tal manera que el mur quedava lligat amb la mateixa. 
Solament la part més alta seria completament exemp- 
ta. amb encofrat per les dues bandes. És aquesta part 
la que es va finalment ensorrar. El sistema constructiu 
emprat. I'encofrat, pel qual el mur es va bastint per sec- 
cions horitzontals que es van sobreposant. va fer que 
en el moment de I'ensorrament el mur es trenqués per 
la línia d'unió d'una d'aquestes seccions. precisament 
aquella a partir de la qual comencaria el mur exempt. 



Figura 12. Vsla de la pars riis1rc;i des de llevmt. Al fons a terrassa on s'assentava la Dais iiit~:iii;i 
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La zona de migdia del limit occidental estava formada 
per un mur similar pero que no formava part estnictu- 
ral del suara descrit. ja que s'integrava dins d'un espai 
quadrangular estructuralment recolzat contra els murs 
de la banda nord de la vil.la. Aquest mur era molt mes 
alt. arribant aproximadament als set metres d'alcada. 
Aixo no es devia tant a la seva funcio de mur de con- 
tencio com al fet que aquest mur actuava com a tan- 
cament d'un conjunt de cambres que disposaven de 
primer pis. En aquesta zona el pendent del turó era 
rnés inclinat que a la zona septentrionai. separant-se 
cada cop més de la vertical ocupada pei rnur, rao per 
la qual aquest es va bastir quasi completament 
exempt, separat de la roca i arnb un encofratge per les 
dues bandes. De no existir un primer pis aquesta alva- 
da era innecessaria. ja que no recolzava directament 
contra la roca i la seva funcio com a mur de contenció 
es limitava a la part inferior del mateix. El sistema cons- 
tructiu era el mateix que es va ernprar a la zona septen- 
trional, si be el parament era conformat per pedres mes 

petites i rierencs, arnb abundant morier, que donen una 
aparenca externa diferent al mur Aixo es deu a que 
aquest mur anava estucat per la cara interior i el para- 
rnent de pedra no seria visible". Tot i aixo ditrant I'ex- 
cavacio es va desmiintar una petita part de I'extrem 
nord del mur. podent-se apreciar que. almenys en 
aquel1 espai el mur anava arrebossat per la banda de 
ponent. Carnplada d'aquest gran rnur. tot I la seva alqa- 
da era d'uns seixanta centirnetres, dirnensions similars 
a la majoria de murs perimetrals de I'edific~.'~. El miir es 
va bastir per trams d'encofrat d'aproximadament un 
metre d'alcada cada un. Ja sigiii perque el pitnt d'iinio 
entre un tram i I'altre és per definicio el pitnt mes feble 
de la construcció. ja sigui perque en aquest cas no es 
varen construir prou correctament, collocant el següent 
tram quan ['inferior ja era sec. irnpedint un correcte 111- 
gam d'ambdos, el cases que en el rnoment de I'enso- 
rrament el mur es va esmicolar en diversos fragrnents. 
pero trencant-se gairebé sernpre horitzontalment per les 
línies d'encofratge. 

21.- Ates qiie actiialment es trobo coinpletament ensorrat I'Unica pari apreciable es la cara siiperior In de ponent. qiip Qiiedavn a r x l a r i o r  d~ 

I'edllc~ perla cara de la muntanya. i la lnenys acurada de les dues. 

22.- Ouant a la sevs alcada els fraginents del Iiiiir ocupaven tina superticle de galrebe viiil iiielrps d'est a oest Tot 8 8 x 0  cal toiii Drecent 1.1 

separacih entre lo base del niur 1 el punt on comencen a trobar-se fragnients de l'enderroc el te! qiie al cauce el iriur es wi trpncnr ociipñnt 

una superfcie superior a la qiie presentava en a seva disposicih original Per aqiinsrns raons creiem que 6s nirs cncnnat sttiiar o l'i~nlrrrli drls 

sal metres la seva alcada maxma. 
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Figura 13. fotri(~i.iiia r i ! i  s';iiiirca i'exsteiica cli: cins iniirs uarallels a la ,par1 i>nxa de a terrassa rllif! i:iirifor!ilave:i el sisteina 83 

<Ir txinteiicio de u terrassa artifcal de la v11a ifotografa Ignasi Mele publicada per Cast11io.lS341 

Les causes de I'ensorrament del mur poden ser diver- 
ses. Lestructura potser va quedar debilitada per I'elimi- 
nació de es velles estances situades a Ilevant. Els murs 
transversals d'aquestes cambres actuaven indirecta- 
ment com a contraforts. A alxo caldria afegir-hi el propi 
sistema de construccio del mur. Com hem esmentat 
aquest es trobava situat a tocar el vessant de la mun- 
tanya, pero no recolzat contra ella. sino que un i altra 
s'anaven separant a mesura que el mur prenia aicada. 
Aixo feia que a la part baixa del rnateix restes un espai 
on amb el pas del temps s'havien d'anar acumulant 
petits ensorraments i la propia humitat de les pluges, 
que devien anar minant i afegint pressio a I'estructura. 
Aixo es devia veure agreujat al slll. moment en el qual 
sembla que part de I'aprovisionarnent d'aigua de la 
vil.la. que es feia per la part superior del turo':', va res- 
tar un temps abandonada, una manca de manteniment 
que podia facilitar les perdues d'aigua que s'anirien 
escolant turó avall i acumulant-se a la base del muP.  

Finalment el mur va cedir pel punt mes debil, la unió 
entre dos trams d'encofrat. i es va ensorrar, abans de 
que els nous pilars que I'havien de reforcar fossin 
finalitzats. 

ELS ELEMENTS DE SUBSTRUCCI~ 
DE LA TERRASSA ARTIFICIAL 

La cerca de la millor ubicació per un habitatge que 
disposes no solament de totes les comoditats que la 
tecnologia de I'epoca podia proporcionar sino tambe 
d'aquells elements que dins I'lmaginari roma eren 
necessaris pel gaudi. per I'arnoe!iitas, dins una con- 
cepció en la que la integracio en I'entorn era essencial. 
Per fer-lo es va dissenyar una gran terrassa artificial 
que va fer necessari construir un sistema de tanca- 
ment per llevant que permetes contenir els grans far- 
cits de terra que varen ser necessaris per crear aquest 
esoai. 

23.- La villa disposava d'im rmi i t  d'agua qrie es deva iniclar en iina deu natiiral a la pon a la  del iiiro I que despres d'aciimiilar~se a una cister- 

na que exsiia al dsniunl del pali nord I que va ser daciimeiilada duran1 les excavaconc da princpis de s. XX. baixava 6ns a la ion1 del lami l des 

d 'a l  es dilribuh pei I'ed~lici de nord a sud. acurnulant~se a una segana cisterna a I'earem de migdia. que la deva al seu lorn redistribuli cap a la 

pan baixa del tura on era nproflada a les instal.lacons ~ndristnas. Veure i'apariat corresponeni a la xarxa hidraiilca 

24.- En epoca baix iinperinl 8 816s qiie tan1 la font com a piscna del pati nard. que formaven pan de la xarxa hidrAiillca de I'odlftci havien esta1 obl- 

Iernts. el crciiit es va Ihavei de desviar I I'aigua entiava a la casa per la facana nord, on connoclava. al centre del ve1 ponlcat amb la xama orignal 



Figura 14. Planta de Sole de Morell de la vil.la dels Ametllers amb indicacio de la cisterna i el mur de contencio. 

Aquesta mena de construccions son molt habituals. 
especialment en les vil.les italiques. on tot sovint I'edifi- 
ci s'assenta total o parcialrnent al damunt d'una plata- 
forma artificial. la basis villa. com succeeix a Settefines- 
tre. pero el seu m k i m  desenvolupament el trobem en 
una altra mena d'edificis, els grans santuaris religiosos 
d'epoca republicana on es creen grans plataformes 
artificials a la cerca d'una espectaularitat visual i a fer 
visible el monurnent des de llargues distancies 
En el cas de la vil.la dels Ametllers aquest tancament 
no es va realitzar amb un sol mur sinó que arqueologi- 
cament se n'han documentat dos, orientats de nord a 
sud i disposats de forma paral-lela a la part més baixa 
del turó. El situat més a llevant es un mur d'opus cae- 
menticium. exteriorment folrat amb pedres de formes i 
tamanys irregulars, carejats exteriorment. del qual sola- 
ment es conserva el basament. Aquest parament pre- 
senta diversos contraforts. especialment a I'extrem de 
migdia. mentre que a la banda septentrional s'hi recol- 
zen tot un seguit de parets. jaque aquest mur actuava 
al mateix temps de mur perimetral d'algunes de les ins- 
tal.lacions industrials de la pars rustica. Aixi aquests 

murs actuaven indirectament tambe de contraforts. 
Pero no es aquest I'únic mur existent a la part inferior 
del vessant del turó. Uns metres a ponent d'aquest n'e- 
xistia un segon actualment enterrat. Aquest mur es el 
que va servir al doctor Melé per iniciar els seus treballs 
arqueologics a la vil.la a principis del s.XX. 
"El primer de febrer de I'any 1914 vaig cornencar les 
excavacions per un mur que estava al descoberl i tenia 
1'50 m. de llargada i 66 centimetres d'alcada per 69 
centhetres de gruix que, al meu entendre. havia d'es- 
ser d'epoca romana. No vaig errar-me puig als pocs 
dies ja tenia al descoberi rota la llargada del dit mur; 
que és de 28'10 metres, fins a I'angle de I'altra paret 
que no he pogut descobrir e n ~ a r a ' ~ .  
Disposem de diverses proves documentals de la seva 
existencia. Per comenqar Alberto del Castillo va publi- 
car diverses fotografies de la zona baixa del t~iro on s'a- 
precien els dos paraments"? Un segon element es un 
plano1 inedit de Solé de Morell on s'indica ciarament 
que el doctor Melé va comenqar els treballs arqueolo- 
gics pel mur situat mes cap a i'interior del turo, i per 
tant al que no es actualment visible. A les excavacions 

25.- Melé 1 Farrd 1922. 

26.- Castillo 1934 1 Castillo 1939 
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Figura 15. Solidetg re;iiit~at els anys vuteiita aiiib 1 segon mur de contenció (fotografia publicada a Lopez el  a111 2001). 

endegades els anys vuitanta del segle XX. es varen 
posar al descobert les restes de part d'un mur nord 
sud. exteriorment similar al situat a la part baixa del 
t~iro. si be fonamentava a una cota mes elevada que 
aquell". Cany 2004 es va reexcavar el sondeig dels 
anys vuitanta comprovant que es tractava d'un mur 
amb abundants reparacions. En e l  s'apreciaven ele- 
ments molt moderns. de rajo1 l morter. probablement 
CoI.loCatS per Intentar evitar nous esllavissaments, pero 
tambe presentava un basament de pedres lligades 
amb morter i clarament mes antic. Sembla probable 
que es tracti del mateix mur que va localitzar Melé uns 
melres mes al nord a principis del segle XX. Com fun- 
cionarien els dos murs d'opus caernenticiurn de la pan 
baixa del turo? Potser la interpretacio a priori més sim- 
ple seria interpretar el mur de llevant com simplement la 
tanca dels edificis de la pars rustica, mentre que el de 
ponent, descobert per Melé. seria i'autentic mur de con- 
tencio del toro. Pero hi ha arguments que dificulten 
aquesta interpretacio. Cabsis localitzat a a pars urbana i 
que tancava per migdia el porticat del jardi es conserva 

solament de forma parcial. Pero si es reconstrueix la 
superficie ocupada per aquest absis, desenvolupant-lo 
en la seva totalitat. podem apreciar com el tancament 
del mateix anava perfectament alineat amb aquest mur 
exterior, marcant la superficie maxima de la terrassa 
superior. El doble aprofitament del mur com a element 
de contenció del taUs i tancament de lapars nistica té 
sentit no solament des del punt de vista de I'aprofita- 
ment de mitjans sino també des del de la seguretat i 
estabilitat de l'estructura, ja que els murs transversals 
est oest que tancaven les diverses cambres de I'edifici 
industrial actuaven indirectament de contraforis que 
ajudaven a repartir la pressio que havia de suportar 
aquest parament. 
Llavors. quina era la funcio del mur descobert per Melé 
uns pocs metres a ponent? Existeixen dues possibili- 
tats que. ateses les dades de que disposem actual- 
ment no es poden descartar Per una banda existeix la 
possibilitat que I'espai central de I'estructura presentes 
una petita terrassa artificial a mitja alcada2? fet que no 
podem descartar en absolut. ja que sempre va existir 

27.- Loliez et ,?Ih 2001, 75. 157 jseccio) 1 171 (fotogratia) 

28.- La col.lucacio de murs ntermitlos a dferents alcades per reparttr els pesos I pressoiis era habitiiai en la construcco de lorrassei anifiiials 
Vi,iirri G~iiliaiii 1!3!io.i 12-1  la. 



Figura 16. Esquema del sistema de construcció de creació de terrasses anificials amb diversos rnurs de contenció (Giuliani 
1990). 

una escaia d'accés a la terrassa superior des de lapars 
rustica que en epoca baix irnperiai es va convertir en 
I'accés principal a I'edificiZ9. Aquest accés no es podia 
realitzar de forma directa, per raons d'espai i s'havia de 
fer arnb una escala disposada en ziga zaga, paral4eia 
al mur de contenció. La funció del segon mur podria 
delimitar aquesta escala. L'altra possibilitat era que 
actués de substrucció, i, per tant no fos visible, arnb la 
funció de reforqar el basarnent de la vil.la i reduir la 
pressió rebuda pel mur exterior. De ser així les solu- 
cions ernprades pels enginyers rornans per reduir 
aquestes pressions solien ser dues. Per una banda la 
construcció de rnurs paral.lels que creaven un esglao- 
narnent ascendent, arnb alqades diferents per repartir 
rnillor els pesos i pressions. Per I'altra el sistema mes 
emprat en obres de grans dirnensions era ia construc- 
ció d'una o diverses voltes paral4eles que creaven una 
substrucció parciairnent buida i per tan! rnés Ileugera. 
Aquest era el sistema emprat rnajoritariament en els 
gran temples lacials en época republicana corn els de 
la Fortuna Prirnigenia de Praeneste o el d'Hercules 
Victor a Tivoli. Les restes localitzades fins ara no ens 

perrneten inciinar-nos de forma definitiva per cap d'a- 
questes possibilitats, pero el fet que arnbdós s'assentin 
a cotes diferents, podria fer-nos decantar per aquesta 
primera interpretació, amb el benentes que indirecta- 
rnent tarnbé cornpliria la funció de substrucció i desca- 
rrega de pesos i pressions. 

La disposició d'uns grans jardins en els quals la presen- 
cia de I'aigua en rnoviment era essencial feia necessari 
la recerca de solucions tecniques per perrnetre la circu- 
Iació de tota aquesta aigua i la recoliida de la mateixa 
després del seu ús. En el cas de la vii.la dels Arnetllers 
es va aprofitar essencialment la inercia provocada pels 
desnivells del terreny. A la part rnés elevada del turó 
existia una gran cisterna. Res en queda actualrnent 
d'aquesta, destruida pel procés urbanitzador de la 
població al llarg del s. XX, pero encara es conservaven 
algunes restes de la rnateixa quan Melé i Castillo hi 
varen treballar, apareixent reflexada en un plano1 de 
I'epoca elaborat pel religiós Solé de Morell. Aquesta 

29.- A l'earem de migdia de Sedifici industrial es consewa part #una estructura quadrangular adossada exteriormeni ai mur ps"metra1 que cmiem 

mnSt8t"ia la calxa d'escaiec d'accés a la terrassa supeflor 
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Figura 17. F«nt del paii nord. A I'entorn de la mateixa I quan la villa ja rio ex~slia con1 a tal. hi "aren acuiii~ilar les esculures I 

p1;iqiies de rnarbre de I'edific per convertir-les en calc. 87 

cisterna rebia I'aigua probablement d'una deu natural 
existent a I'entorn. ja que al s. XX encara existia una 
font a migdia d'aquest sector que rebia l'aigua d'a- 
questa surgencia. Per sota d'aquesta cisterna es va 
construir una font monumental, recolzada contra el mur 
perimetral occidental del jardi nord. D'aquesta es con- 
sewen e basarnent i dos murets est oest. Arnbdos ele- 
ments eren fets arnb pedra i rnorier i abundant quanti- 
tat de calc. i anaven estucats, aixi com tarnbe hi anava 
el tram de mur al qual recolzava I'estruct~ira. El forat 
d'alimentacio es trobava a la base i devia fluir per una 
estatua o element decoratiu disposat al seu damunt. 
Tot plegat configurava una font monumental potser imi- 
tant un ternplet o gruta. elements rnolt habituals en els 
niiiifeus dels jardins domestics romanslO. 
A llevant de la font es trobava una gran piscina orienta- 
da d'est a oest. arnb un absis a la banda occidental 
amb tres graons interiors. Les seves dimensions son de 
poc mes de 4 metres per 9 i una profunditat de metre i 
niig. Els rnurs eren fets amb pedra i morter a ia part 
superior, mentre que aprofitava parcialment la propia 
roca del subsol a la pari inferior del sector occidental. 
El fons era pavirnentat arnb un opus signinum de gran 
qualitat mentre que els rnurs eren arrebossats. Eis tres 

graons de la capcalera absidada eren fets amb frag- 
ments de pedra i tegulae lligats amb rnorier i revestits 
aixi mateix amb signinum. Aquest absis quedava 
davant per davant de la font. pero separada un metre 
de la mateixa. de tal manera que I'aigua devia arribar-hi 
a través d'una rampa de pedra o marbre. Tot volt de la 
piscina existia una canalitzacio excavada al subsol idos 
ninxols a banda i banda de la pari central de la matei- 
xa, el de trarnuntana semicircular i quadrangular el de 
migjorn. Per aquesta canalització circulava I'aigua i ali- 
mentava dues estatues o elernents decoratius, que 
actuarien de brolladors secundaris sobre la piscina. No 
eren aquests els unics elements que alimentaven la pis- 
cina ja que les excavacions varen permetre recuperar 
dues petites escultures. una representant una granota i 
I'altra un cranc, amb un forat qire travessava la base 
fins la boca de les mateixes i qiie s'utilitrarien corn a 
broiladors decoratius. Aquestes peces ens apropen a 
la decoració del conjunt que devia estar relacionat amb 
elements marins. A I'extrern oriental de la piscina. a 
I'angle sud-est hi havia el desguas de la mateixa, fet 
arnb un tub de plorn que encara es conservava inserit 
a la base del parament. Aquest desguas donava a una 
petita estructura quadranqular que aprofitava com a 
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Figura 18. Vsta del patl nord on s aprecen la piscina. el regstre I I'intci de la canalitzacio que recorro de iiord a srid la vil In 
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Figura 19. Registte de la i>isciia ile Dati iiord i ~arialtzaco. En prinier pa s'aproca e ti; i l r i  afegt a lo matexa (.rl epoc3 I i a x  

~ni>erial, 

limit occidental la piscina i com a límit de llevant els 
fonarnents del mur del porticat del pati. mentre que els 
altres dos murs eren de pedra i moner. Aquesta estruc- 
tiira funcionava com a registre i diposit d'impureses. la 
qiie el forat de sortida de I'aigua per I'est es trobava a 
una alcada superior a la del desguas de la piscina. Aqui 
es dipositaven les impureses acumulades a I'aigua 
abans d'iniciar el circuit d'alimentacio de la resta de 
I'habitatge. Caigua sortia per un forat situat a I'est d'a- 
quest diposit o registre i iniciava un circuit que traves- 
sava de nord a sud I'edifici residencial. Aquesta cana- 
lització estava retallada a la roca del subsol i anava 
coberta amb teguiae. Desconeixem si per I'interior de la 
rasa hi circulava una canalització de plom, ja que el sis- 
teiiiatic proces d'espoli patit per la vil.la despres del 
seu abandonament ha impedit que n'arribes cap frag- 
ment, pero com veurem el fet que els fragments de 
desguassos conservats a I'interior dels murs en diver- 
ses parts de la vil.la consewin encara la canonada de 
plom ens fan inclinar per aquesta possibilitat. La cana- 
litzacio travessava de nord a sud el porticat oriental del 
jardi septentrional i les noves termes, recollint I'aigua de 
la piscina del frigidarium i segurament tarnbe del caida- 
rium. tot i que aquesta no es conserva actualment eli- 
minada en la reforma severiana dels banys. Després 
travessava diagonalment el pati sud. En aquest sector 

alimentava tres petites fonts arrenglerades al seu 
damunt de nord a sud i de les quals solarnent es con- 
serven els basaments quadrangulars. Per fer-ho devia 
crear-se un sistema de sifo aprofitant la pressio de la 
propia aigua circulant. A l'extrem de migdia de la vil.la 
la canalització finalitzava en una segona cisterna. 
Aquesta era parcialment oberta per la part superior on 
es va col.locar un paviinent d'opiis signinum des del 
qual es podia recollir aigua per tasques vinculades a les 
tasques industrials. Molt probablement aquesta aigua 
acumulada a la segona cisterna es reaprofitava per ali- 
mentar la pars rustica i les diferents tasques industrials. 
Un cop mes el desnivel1 natural del terreny proporcio- 
nava la inercia suficient a I'aigua per permetre la distri- 
bució a la part baixa del turo. 
El sistema es basava essencialment en I'aprofitament 
del pendent del terreny per proporcionar pressió a I'ai- 
gua i preveia una circulacio continua de la mateixa. La 
piscina acomplia en aquest proces una doble funció 
que explica en part les seves dimensions i profunditat. 
Tot i que aquestes dimensions no són inhabituals en les 
piscines dels jardins de les grans domus i vil.les espe- 
cialment pel que fa referencia a la seva profunditat, en 
aquest cas la podem considerar una valvula de segure- 
tat del sistema, actuant de segona cisterna que podia 
acumular rnés o menys aigua segons les necessitats. 
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80 Figura 20. Basament d'una de les fonts del Pati sud arnb el tratn afeglt en el?oca severana ver desguassar el riiiiifeu dr?l tricli 
ni hivcrnal. 

Figura 21. Basament d'una de les fonts del pati sud i de la canalitzacio general de la v~lla. 
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Figura 22. (:~str!riia de l'extrel~t s~ id  de 12 vil.la 91 

Aqiiesta xarxa va funcionar al llarg de tota I'existencia 
de la vil.la amb algunes addicions i modificacions. Aixi, 
qiian es va construir I'ampliacio del conjunt termal en 
epoca severiana, que va comportar el rebaix del nivell 
de circulacio d'alguns espais per col.locar elS nous 
Iiipocausts. es va desviar la canalitzacio cap a ponent. 
en un espai entre les termes 1 el pati. recuperant a I'al- 
cada del nou praefurniurn. el circuit original. Aquest nou 
ramal recollia I'aigua de les noves banyeres termals. Al 
mateix mornent es va construir un nou nimfeu aSSOCiat 
amb e triclini hivernal que tambe desguassava en 
aquesta xarxa hidraulica. Celiminacio dels elements 
sumptuaris del pati nord va obligar a crear iin nou ramal 
ja que I'aigua no podia entrar a la vil.la a traves de la 
fonts i la piscina. obliterades en aquel1 moment. Per 
tant es va desviar a canalitzacto des de la cisterna 
superior cap al nord. entrant a la vil.la per l'extrem sep- 
tentrional de l'antic porticat del pati. i connectant-se a 
la xarxa preexistent a I'alcada de I'antic registre. 
El conjunt terina1 disposava d'un proveiment autonom 
d'aigua i aprofitava aquesta xarxa general solament 
corn a desguas. Desconeixem com s'alimentaven les 
piscines del primer conjunt termal del s. I dC. ja que 
podia ser amb una cisterna actualment desapareguda 
o amb un sistema manual de galledes, gens inhabitual 
als conjunts termals de petites dimensions com aquest. 
El conjunt d'epoca severiana disposava d'una cisterna 

propia. Aquesta es va construir a ponent del conjunt dels 
banys elevada al capdamunt d'un basament de pedra i 
morter, de tal manera que un cop mes aprofitava la iner- 
cia del pendent natural per portar I'aigua a les diferents 
banyeres i a la caldera situada al damunt del praefur- 
nium, totes elies a una cota inferior. Caigua circulava per 
canonades elevades de bronze que no eren visibles més 
que des de la zona de seivei al quedar entre el massis 
de la cisterna i la facana de ponent del balneum. 

REFLEXI~ FINAL 

Molts d'aquests elements presentats referents a la vi.la 
dels Ametllers els trobem també a moltes altres vi.les 
de I'entorn mes proper i de I'impfri roma en general i 
podriem haver-hi afegit altres qüestions com el siste- 
mes d'escalfament dels banys i triclinis hivernals. o en 
el terreny industrial el funcionament deis torcuaris. Tots 
ells ens mostren no solarnent el nivell de coneixements 
tecnics existents a I'epoca romana sino I'aplicació que 
es feia dels rnateixos de forma qiiotidiana per tal d'ob- 
tenir el sistema de vida que els propietaris desitjaven. I 
de fet son qüestions tant habituals que tot sovint no 
ens aturem a pensar en elles donant per fet el seu fun- 
cionament o el nivell de coneixements que requerien i 
les dificultats inherents a la seva obtenció. 
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