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La vil·la romana del Pla de l’Horta se situa a quatre 
quilòmetres al nord de la ciutat de Girona, a l’extrem 
nord-oest de l’anomenat pla de Girona, una petita planura 
situada com element de transició entre dues de molt més 
importants, la de l’Empordà, al nord, i la de la depressió 
prelitoral, a migdia.

La vil·la es va construir arrecerada contra el vessant oriental 
del turó, oberta a la plana que s’estenia cap a llevant fins 
que a uns cinc-cents m finalitzava en el curs del riu Ter. 
Pràcticament en línia recta respecte al nucli central de la 
vil·la se situava el gual pel qual la Via Augusta, provinent 
del nord, travessava el riu Ter per dirigir-se seguidament a 
la ciutat de Gerunda. 

Uns dos-cents metres al sud-oest del jaciment circula la 
riera d’en Xuncla de la qual un aqüeducte soterrani prenia 
l’aigua amb la qual s’abastia la vil·la. 

L’any 2008 el Laboratori d’Arqueologia i Prehistòria del 
Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona va 
iniciar un projecte inclòs dins els programes d’I+D finançats 
pel Ministeri d’Educació i Ciència1. Gràcies al projecte de 
recerca i a un conveni signat amb l’Ajuntament de Sarrià 
de Ter i la Diputació de Girona, així com les subvencions de 
la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya s’han realitzat fins al moment sis campanyes 
d’excavacions al jaciment. Paral·lelament s’han realitzat 
tasques de consolidació de les estructures que s’han anat 
posant al descobert.

L’any 2012 la vil·la va ser declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN). L’any 2013 la Comissió de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya va aprovar el projecte 
d’adequació del conjunt, fet que ha permès endegar un 
ambiciós projecte de consolidació i adequació de la vil·la, 
del qual s’han realitzat ja alguns treballs, centrats en els 
diversos paviments i estructures de l’edifici. 

BREU DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Les excavacions dels anys 2012-2013 han afectat sobretot 
el perímetre de la zona excavada i han permès aclarir 
algunes qüestions.

Sector sud-oest

Al sud de l’A17 s’han excavat un conjunt de tres espais 
(A21a, b i c) posteriors a l’abandonament de la vil·la, dos 
dels quals dibuixen clarament dues estances, mentre que 
del tercer solament en disposem de part d’un mur molt 
malmès. Eren obrats amb murs de pedres, moltes d’elles 
aprofitades de la vil·la, lligades amb fang, i amb  sòls de 
terra piconada. La cota de circulació d’aquest espai se 
situa més d’un metre i mig per damunt del que havia tingut 
aquest sector de la vil·la en època altimperial, i alguns dels 
seus murs es varen bastir aprofitant com a basament un 
potent nivell d’enderroc, similar al que ja es va detectar 
en l’àmbit 12, situat a llevant d’aquestes estances i 
d’una cronologia similar. Aquets espais són posteriors a 
l’abandonament de la vil·la i semblen dibuixar, juntament 
amb l’A12, una façana d’estances, arrenglerades d’est a 
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oest. Curiosament, en cap altra sector de la vil·la s’han 
recuperat restes d’habitacions d’aquest període, tot i que no 
es pot descartar que la superficialitat d’aparició d’aquestes 
estructures hagi provocat la seva desaparició.

Sector oest i nord 

Els treballs realitzats al costat oest han posat de manifest 
tot un seguit  d’elements rellevants. Per una banda, s’ha 
descobert un llarg mur nord-sud que sembla constituir el 
tancament de la vil·la per aquesta banda, ja que a ponent  
no s’ha identificat cap altra estructura que s’hi recolzi. 
Aquest mur, a més, actuaria de mur de contenció ja que 

sembla que el pendent natural presentava un ascens en 
aquesta direcció. 

Contra aquest mur s’hi varen construir tot un seguit 
d’estances. La visió actual és parcial ja que algunes de 
les estructures actualment visibles emmascaren elements 
anteriors que resulten difícils d’identificar. Així, les 
excavacions han permès determinar com el dipòsit A18 
era, en origen, molt més gran (incorporant l’A33) i que la 
visió actual és fruit d’una reforma que va dividir l’espai en 
dos. 

A migdia d’aquest dipòsit es conserva una canalització que 
circula pel nord de l’A32 i gira cap a migdia tot resseguint 

Figura 2. Planta general de la part excavada de la vil·la.
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el mur de tancament de la vil·la. Aquesta canalització es va 
bastir al damunt d’una paret potent i originalment circulava 
elevada respecte al nivell de circulació de la zona. El 
problema, en aquest cas, és que no es conserva el seu 
punt d’origen, tot i que molt probablement cal relacionar-lo 
amb la primera fase del dipòsit A18-33, i el seu destí final, 
ja que es prolonga més enllà del límit de migdia actual de 
les excavacions.

Posteriorment es va construir una petita cambra de servei 
(A32). La seva excavació també ha aportat dades de les 
fases més reculades de la vil·la ja que han posat al descobert 
les empremtes de dues dolia, que amplien el coneixement 
del magatzem que en època republicana ocupava aquest 
espai, i que ja s’havia detectat amb anterioritat dins l’A17, 
situat a llevant.

Però potser l’estructura més complexa i difícil d’interpretar 
sigui l’anomenada A23. En la seva forma final no presenta 
cap problema, es tracta d’un torcularium, amb dues grans 
premses (cada area mesura 2’5 m de diàmetre). La zona 
de maniobra dels contrapesos se situaria al nord (A36). 
El problema interpretatiu ve marcat pel fet que la zona de 
les premses presenta fins a 5 paviments d’opus signinum 
diferents, sobreposats. A més l’anàlisi dels perfils, allà on era 
possible, i sobretot, del mur que tanca la cambra per llevant 
(on s’aprecien diferents paraments, reparacions, obertures 
paredades...) permet determinar que es tracta d’un espai 
que ha patit moltes transformacions i que la visió de l’espai 
de premsat pot haver canviat molt al llarg del temps. De fet, 
no es pot descartar que originalment l’espai presentés una 
funcionalitat completament diferent, no relacionada amb el 
vi, o, qui sap, no relacionada amb estructures productives. 

Figura 3. Planta general amb indicació dels diferents àmbits i estructures.
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Desgraciadament aquests extrems solament es podrien 
aclarir excavant completament l’espai, el que suposaria 
la destrucció de les estructures de premsat actualment 
visibles.

Al nord d’aquesta sala se situa l’espai (A36) dels 
contrapesos de les premses. Cap d’aquests elements s’ha 
pogut recuperar, ja que la zona havia estat completament 
esborrada per una gran fossa realitzada a finals del segle 
II. Tot i això, cal remarcar que la presència d’alguns murs i 
estructures encara en procés d’excavació, permeten albirar 
tot un seguit de modificacions en aquest espai encara per 
definir amb claredat. El que si queda clar és que en època 
baiximperial es va construir un petit dipòsit a la banda 
nord-oest d’aquest espai, que no s’ha excavat encara 
completament.

A llevant d’aquesta zona es troba una zona aparentment 
oberta (A26 i 37), un espai de servei que permetia accedir 
al praefurnium (A24) que escalfava la sala absidada, ja 
excavada fa alguns anys. L’A26 correspon a un passadís 
que ja s’havia començat a explorar en campanyes 
anteriors. En la campanya del 2013 s’ha localitzat part 
d’un paviment d’opus signinum que només es conserva a 
tocar l’A36 i dos grans fosses reblertes amb materials de 
finals del segle II. Una d’aquestes fosses, a més, talla una 
sitja obliterada en època augustal, sinó uns anys abans.  
Per contra l’A37, que no tenim completament definit, podria 
correspondre a un pati de servei. L’excavació d’aquest dos 
espais ha permès confirmar com molts dels murs d’època 
augustal (en aquest cas els murs oest i nord de l’A27) varen 
ser bastits tot aprofitant paraments d’època republicana 
com a fonamentació.  

Una de les dades més interessants aportades per 
l’excavació de l’A37, ha estat apreciar com l’A28, en època 
augustal, sobresortia respecte a la façana nord de l’edifici, 
remarcant la importància que devia tenir aquesta estança 
-pavimentada amb un opus signinum amb tessel·les- en 
època augustal.

La neteja superficial del sector també ha permès confirmar 
que l’edifici continua en direcció nord, tal com ho demostren 
els A40 i 41 localitzats en aquesta zona i encara per 
excavar.

Sector est

Les excavacions també varen permetre constatar que tot 
i la presència de les fonamentacions modernes, encara 
es conservaven estructures en aquesta zona, si bé 
molt afectades per aquests fonaments. S’ha confirmat 
l’existència d’un ampli porticat en aquest sector (de més 
de quatre metres d’amplada) presidint un ampli pati (A30), 

i la construcció a partir de mitjans del segle I, d’una nova 
ala que tancaria per migdia aquest pati. Aquesta ala, a 
més, fou objecte d’una reforma a finals del segle II que 
no solament va implicar la remodelació d’algunes de les 
estances sinó que va comportar una elevació important del 
nivell de circulació del pati.

L’EVOLUCIÓ DE L’EDIFICI

Analitzarem de forma ràpida algunes de les fases de 
funcionament de l’edifici, ja que han estat descrites en 
articles anteriors d’aquest mateix cicle de jornades, 
ressaltant les aportacions dels darrers treballs.

La fase republicana

Els orígens de la vil·la del Pla de l’Horta cal situar-los a 
mitjan segle I aC. La seva construcció cal relacionar-la 
directament amb la fundació de la ciutat de Gerunda (que 
tingué lloc entre el 80-70 aC) i la conseqüent repartició de 
lots de terres del seu territorium. 

Pel que fa a la tècnica constructiva emprada, s’identifica 
fàcilment, ja que és molt diferent a la que s’emprarà en fases 
posteriors. Els murs són de pedres irregulars, lleugerament 
carejades exteriorment, amb tendència a formar filades. 
El parament presenta tot sovint arrebossat amb un estuc 
blanquinós, granellut que es conserva encara adherit al 
parament o caigut al seu entorn. Pel que fa als paviments 
fins ara tots els localitzats són de terra piconada.

Les estructures conegudes dibuixen part d’un edifici amb 
cambres de grans dimensions (entre 25 m² i 40 m²), de forma 
regular i que presentaven ja les mateixes  orientacions que 
mantindria la vil·la al llarg de tota la seva història.

Pel que fa al sector nord, dins l’A7, s’han pogut individualitzar 
tres estances, quadrangulars, la més meridional de les 
quals sembla constituir les fauces, el passadís d’entrada 
a l’edifici. 

Com veurem al descriure la fase augustal, a ponent de 
les fauces existia un atri, amb un fals impluvi, no dotat 
de cisterna inferior, que articularia tot el sector, amb un 
tabularium (A28) i una segona estança d’aparat (A27) a la 
banda nord Aquests elements clarament testimoniats per la 
fase augustal podrien existir ja en el moment de creació de 
la vil·la a mitjan segle I aC. 

L’edificació es prolongava més enllà d’aquest conjunt de 
cambres, en direcció nord, com han demostrat les darreres 
excavacions.

Dels espais coneguts el que conservava en millor estat la 
seva estratigrafia original era la situada immediatament a 
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migdia del passadís d’accés a l’edifici. Aquesta cambra, 
per sota l’A5, disposava d’una porta a la banda de migdia, 
una llar a l’angle sud-oest de l’estança i un possible forn 
domèstic situat a la banda contrària, a llevant. 

A migdia d’aquesta cambra es conserven senyals de 
dues cambres més, arrenglerades, configurant el que 
segurament era la façana oriental de l’edifici. El mur de 
migdia de l’àmbit 1 es prolonga en direcció oest (A3) dins 
el que posteriorment constituirà un dels patis de la casa 
sense que quedi clar, ara per ara, si constituïa el mur de 
límit d’un espai enjardinat (com un  hortus) o el tancament 
d’una cambra, els límits de la qual desconeixem. 

Coneixem molt pitjor la resta de l’edificació situada 
sota espais que en fases posteriors es varen dotar de 
pavimentacions que de moment no han estat aixecades 
(i moltes de les quals no ho podran ser en tractar-se de 
mosaics).

Si que tenim indicis però de l’existència d’una altra mena 
d’instal·lacions. A l’extrem occidental de l’edifici (A17) 
s’ha localitzat un nivell composat de fragments de dolia 
i d’altres grans gerres i de l’encaix circular d’un dolium. 
Dins l’A32, s’han localitzat dos retalls més que permeten 
determinar l’existència en aquest sector d’un magatzem de 

dolia, probablement a cell obert. També dins l’A26, es va 
recuperar una sitja.

El nou edifici augustal

En època augustal (dins d’un procés constructiu que 
s’allargà fins al govern de Tiberi), la vil·la va patir una 
transformació radical, arribant a configurar pràcticament un  
nou edifici. Val a dir, però, que aquesta nova construcció 
es va realitzar aprofitant les línies mestres marcades per 
l’edificació precedent. No solament ocupa el mateix espai 
i conserva els mateixos eixos constructius i orientació 
general, sinó que són molts els murs de l’edifici republicà 
que es varen aprofitar com a fonamentació de les noves 
estructures. 

La principal novetat del nou edifici ve determinada per la 
utilització de forma massiva de l’opus incertum i l’opus 
caementicium. Amb les dades disponibles, tot sembla 
indicar que l’estructuració bàsica de l’edifici no era molt 
diferent al de la fase anterior. Les reformes semblen 
encaminades a dotar l’edifici d’una major solidesa, una 
major prestància i, sobretot, un major nivell de comoditats 
i luxe. L’ús de materials de gran solidesa, com l’opus 
caementicium en els murs permetia la creació de grans 

Figura 4. Fases evolutives del jaciment. A) Republicana, B) Augustal, C) Julioclàudia; D) Severiana E) Baiximperial F) Tardoantiguitat.
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obertures i una major varietat de formes arquitectòniques, 
o d’un pis superior en alguns espais, així com millors 
sistemes de cobertura. Als canvis en els paraments cal 
afegir-hi el de les pavimentacions. Prenent com a material 
bàsic l’opus signinum aquesta es combina amb altres 
materials nobles per crear sòls que donen prestància a les 
sales (tessellatum, sectile). 

La casa sembla mantenir bona part de l’estructuració 
original, amb un gran atri situat a la banda nord oest, al 
qual s’accedia a través d’un ampli passadís obert cap a 
llevant. L’impluuium no disposava de cisterna però si d’una 
canalització feta amb imbrices, que reconduïa l’aigua 
recollida cap a l’exterior.

Al nord d’aquest espai se situen dues grans sales. 
D’aquestes, l’A28 sembla ser la principal d’aquest sector i 
la podríem assimilar a un tablinum. El paviment de la sala 
era també un opus signinum en aquest cas decorat amb 
tessel·les blanques i negres. Aquesta cambra era més llarga 
que la seva homòloga d’època republicana i de moment 
encara no se n’ha localitzat el seu límit septentrional.

A migdia del passadís d’entrada i de l’atri, es trobava 
un conjunt de tres estances i un passadís nord-sud que 
comunicava el sector que acabem de descriure amb el pati 
de migdia. La situada a ponent (A15) sembla la principal 
del sector, com ho denota la seva pavimentació amb un 
opus sectile policrom. A llevant d’aquesta sala se’n situava 
una altra (A8-10), de dimensions menors, pavimentada en 
opus signinum, aparentment – en el tram on s’ha pogut 
apreciar- sense cap element decoratiu. 

La darrera cambra d’aquest sector és l’A5, del qual poca 
cosa en sabem més enllà de la seva estructura perimetral, i 
l’existència de dues portes, una a llevant, que la comunicaria 
amb un porticat i un pati, i una segona porta a ponent, 
oberta cap al passadís. A migdia d’aquest espai se situa 
una altra cambra de forma quadrangular que ocupava part 
dels A4 i 1. El paviment de la cambra solament es conserva 
dins l’A4 i està constituït per un opus signinum decorat amb 
tessel·les i amb un emblema central d’opus sectile. Pel que 
fa al sector situat a llevant d’aquests dos espais, sembla 
probable l’existència, ja per aquesta fase, d’un porticat. 

Desconeixem com s’estructuraria el sector a migdia de 
l’A4-1, i de fet amb les dades disponibles actualment podria 
ser que l’edifici finalitzés en aquesta cambra i que la resta 
de la zona formés part d’un pati o jardí. 

A l’extrem occidental de l’espai excavat es conserven 
actualment tot un seguit de dipòsits que pertanyen a 
fases posteriors. Però aquestes estructures s’assenten 
al damunt d’elements anteriors, les quals aprofiten com a 
fonamentacions. Malauradament no resulta possible aclarir 

la forma i cronologia d’aquestes primeres estructures sense 
destruir els dipòsits que els cobreixen.

L’època julioclàudia

A mitjan segle I es van dur a terme tot un seguit de 
reformes que semblen destinades sobretot a augmentar 
les comoditats i nivell de luxe de l’edificació. Aquestes són 
essencialment dues: la construcció d’un nimfeu presidint el 
pati de migdia i la creació d’una cambra absidada, dotada 
d’hipocaust, presidint el triclinium (A15). 

Començant per la zona del pati meridional, en aquesta fase 
apareix perfectament delimitat i estructurat a partir d’un 
gran nimfeu que el tanca per ponent. Aquest nimfeu estava 
composat per dues estructures quadrangulars, flanquejant 
dos cossos hemisfèrics units per un tram longitudinal. El 
nimfeu, que en alçat podríem assimilar a la tipologia dels 
nimfeus de façana, que imiten a través de la combinació 
d’espais quadrangulars i hemisfèrics les façanes teatrals, 
devia actuar com a element da tanca de l’espai.

L’estructura del pati manté alguns elements de la fase 
anterior, com el porticat de la banda nord. Tampoc sembla 
que la zona del pati anés pavimentada, ja que l’opus 
signinum que actualment s’hi pot apreciar, correspon a una 
fase posterior. 

Per altra banda, l’A8-15 es va ampliar amb la construcció 
d’un absis lleument ultrapassat a la banda nord. La 
construcció d’aquest element va destruir, de retruc, el 
vell impluuium obligant a modificar l’estructura o funció 
d’aquell sector, tot i que no es detecta en cap de les 
sales cap reforma. Tot i això l’accés principal es manté a 
llevant d’aquest sector. L’absis disposava d’un sistema de 
calefacció per hipocaust, el praefurnium del qual se situava 
a la banda occidental. 

També en aquests moments sembla que es remodelà 
el gran porticat que presidia la façana oriental (A29). A 
l’extrem meridional es construïren tot un seguit d’estances, 
de les quals en coneixem dues (A35 i 39) i que tancarien, 
per aquell costat, l’espai i, a més, probablement, actuarien 
d’enllaç amb un segon edifici situat a llevant. De fet l’A35 
semblaria configurar un segon braç del porticat (en direcció 
est-oest) mentre que l’A39 formaria part del conjunt 
d’estances que hi obririen. En aquests moments es detecta 
l’existència d’un cert desnivell entre la zona porxada i el 
pati (A30). 

Fase severiana

De la segona meitat o, potser millor, de finals del segle 
II seria la segona gran remodelació de l’edifici imperial. 
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La causa del gran remenament podria estar relacionada 
amb un petit incendi que hauria afectat  les cambres de 
la banda nord del pati. En la petita capa de terra que es 
localitzà damunt dels paviments de les fases anteriors de 
les cambres A8-10 i 15, hi havia cendres i indicis de terra 
cremada.

Sigui aquesta la causa definitòria de la reforma o no, el que 
si està clar és que es va aprofitar el moment per fer una 
transformació important de l’edifici, derivada d’una nova 
concepció de l’espai que desplaçà el centre de gravetat de 
l’antic atri (ja fora de servei) cap al pati de migdia que es 
convertí en el nucli central de la zona.

Els canvis devien afectar-ho  tot. De fet, el nivell del gran 
pati situat a llevant (A30) s’elevà de forma important, salvant 
el desnivell existent fins llavors entre la zona dels porticats 
(A14-31-29 i A39) i la zona de l’esmentat pati. També es 
detecta alguna transformació puntual en alguna estança 
del sector oriental com la col·locació d’un nou paviment 
d’opus signinum a l’àmbit 35.

La primera prova d’aquest desplaçament de l’eix de 
gravetat l’apreciem en el canvi d’ubicació de l’accés a 
l’edifici. Tot i que sembla que es mantingué el vell passadís 
de la zona nord, se n’obrí un de nou (A4), que permetia 
arribar directament al pati des del nimfeu. Aquest nou 
passadís es prolongava cap a ponent unint-se amb l’antic 
porticat. Tot aquest passadís fou pavimentat amb un sòl 
d’opus tessellatum.

El vell pati interior es va remodelar, dotant-lo de sengles 
ambulacres a ponent i llevant, fet que va tenir diverses 
conseqüències. Sigui per la necessitat o voluntat de crear 
un porticat a la banda oest o per altres motivacions, es 
va desplaçar la façana occidental un metre i mig cap a 
ponent. Aquesta remodelació que afectà als àmbits 15 i 16 
implicava la remodelació d’algunes de les parets mestres 
de l’edifici i podrien recolzar la possibilitat de l’incendi al 
que ens hem referit (supra).

Els dos nous ambulacres creats varen tenir un tractament 
ben diferent. Així, mentre el de llevant (A3) es va pavimentar 
amb un sòl d’opus tessellatum, el de ponent (A16) es va 
cobrir amb el mateix opus signinum que es va emprar 
per cobrir la resta del pati (A11). Aquest divers tractament 
deriva de la funció de cada un dels espais. Mentre el 
passadís oriental va estretament lligat a les sales d’aparat, 
el de la banda contrària sembla més un espai de servei, 
que comunicava amb un àmbit de nova creació (A22). 

La reforma també va afectar el nimfeu que fou escapçat 
pel costat de llevant en bastir-se el nou passadís (A3). Per 
refer l’efecte visual, ja que s’havia trencat la simetria de 
l’estructura, es va construir un petit dipòsit quadrangular 

a l’extrem oriental que compensés visualment l’element 
eliminat. Però la reforma també devia afectar l’alçat de 
l’estructura que d’una font de façana, es devia transformar 
en una estructura baixa, una petita bassa artificial. Per 
aquesta raó va ser necessari construir un nou mur que 
tanqués per migdia tota la zona del pati i dels passadissos 
que l’emmarquen. 

La reforma no es limità al pati sinó que afectà a totes les 
estances que s’hi relacionaven directament: el conjunt de 
sales d’aparat que se situen a tramuntana i a llevant.

La cambra A1 adquirí la seva configuració definitiva. 
Eliminat el mur que anteriorment la dividia en dos espais 
i escurçada per la banda nord per poder fer espai pel 
nou passadís d’accés, la sala es va pavimentar amb un 
paviment d’opus tessellatum policrom. 

També d’aquest moment és la configuració final de l’A2, un 
espai del que en sabem poca cosa més enllà de què en 
aquells moments sembla adquirir la seva forma final i que 
també es va pavimentar amb opus tessellatum. 

Pel que fa a l’extrem oriental de l’edifici, ja hem comentat 
que és un sector molt destruït per les obres dels anys 
setanta i poca cosa en sabem Tot i això, creiem que cal 
datar en aquest moment la construcció de l’A6. L’antic 
espai del porticat va ser compartimentat amb una estança 
de reduïdes dimensions, pavimentada amb un sòl d’opus 
signinum i que es comunicava amb l’A1. Tot i la manca 
de dades estratigràfiques, també podria ser d’aquest 
moment (o pertànyer a la fase anterior) l’A13, una estança 
quasi completament destruïda per les fonamentacions 
modernes, però que conservava part d’un hipocaust i 
que probablement formaria part d’uns banys que haurien 
ocupat part del braç sud del porticat del gran pati (A30).

A l’A5 aparentment no s’hi detecta cap transformació, però 
l’anàlisi de la zona del llindar de la banda oriental va posar 
de manifest l’existència de quatre filades de tessel·les 
blanques que denoten l’existència, en un moment 
determinat, d’un opus tessellatum. En aquells moments, 
per tant, la sala formaria part del conjunt de grans cambres 
d’aparat que ocupaven tot aquest sector, funció que més 
tard, com veurem, va perdre.

Però potser a l’espai on les reformes varen ser més 
importants fou a les cambres situades al nord del pati 
(àmbits 8-10 i 15). Tot el sector de tramuntana va ser 
remodelat o, millor dit, es va desplaçar cap a ponent per 
mantenir la seva relació amb el pati, que s’havia ampliat en 
aquesta direcció. Això impedia aprofitar els vells paraments, 
raó per la qual es va enderrocar tot el sector fins a nivell 
de circulació i es va reconstruir tot emprant un material 
constructiu completament diferent, l’opus testaceum.
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Començant per la sala occidental, també canvià la seva 
concepció. La nova porta que la comunicava amb el pati era 
de dimensions reduïdes i se situava a l’extrem de ponent 
del parament, separant clarament la sala del pati que no 
es podia veure. En la seva nova estructuració, es va voler 
mantenir el vell absis amb hipocaust (A19), amb un nou 
praefurnium, completament obrat en opus caementicium. 
Atès el desplaçament de la sala cap a ponent, l’absis ja 
no quedava en posició central, de tal manera que devia 
canviar de funció, en convertir-se, segurament, en una sala 
de descans privada.

La sala (A15) es va pavimentar amb un opus tessellatum 
policrom. Una porta comunicava aquesta sala amb 
la situada a llevant (A8-10). Aquesta segona estança 
esdevingué, en aquests moments, l’habitació principal o, 
com a mínim, la més relacionada amb el jardí, mantenint 
una portalada central d’unes dimensions considerables, 
més grans  que la de l’A15. L’estança es va pavimentar 
amb un sòl d’opus tessellatum, també policrom.

Entre aquest espai i l’àmbit 5, es va mantenir el passadís 
(A9) que comunicava aquesta zona amb les cambres 
de la banda nord. Pel que fa a les sales del sector de 
tramuntana, no s’hi detectà cap transformació, mantenint-
se aparentment inalterades en la seva estructuració 
original. 

Ens queda per analitzar el sector occidental de l’espai 
excavat. Un mur separava l’edifici residencial d’aquest 
sector, eminentment productiu. 

A l’extrem occidental s’hi conserven actualment un 
conjunt de dipòsits i estructures. En treballs anteriors 
havíem atribuït a aquests dipòsits una funció relacionada 
amb l’emmagatzematge i distribució d’aigua. Els darrers 
treballs han demostrat errada aquesta hipòtesi ja que, com 
veurem, els dipòsits estan lligats, almenys en les seves 
fases finals, a una factoria per la fabricació de vi. Aquest 
espai constitueix un sector de  datació delicada ja que la 
majoria d’estructures no s’han pogut excavar per sota dels 
nivells de circulació pertanyents a la darrera fase de la seva 
existència i, per tant, no disposem de prou informació sobre 
les estructures que en fases anteriors havien ocupat aquest 
sector. Tenim, això si, unes quantes relacions relatives.

L’única estança per la qual disposem d’una datació 
estratigràfica més o menys clara és l’àmbit 32. Era una petita 
estança de servei construïda tot emprant filades de  tegulae 
alternades amb d’altres de petits rierencs, dotada d’un sòl 
de terra piconada que es va poder datar a finals del segle. 
L’interessant d’aquesta cambra és que constructivament 
recolza contra una llarga canalització que la ressegueix pel 
nord i oest, prolongant-se en direcció a migdia. Aquesta 

canalització al seu torn, tot i que no conserva el seu 
extrem septentrional, devia anar lligada amb la primera 
estructuració del dipòsit A18-33. Per tant, podem situar 
en aquest moment o, fins i tot abans, la creació d’aquest 
gran dipòsit i la llarga canalització. El que no sabem és com 
s’estructuraria l’àmbit 23. Actualment apareix com un gran 
torcularium dotat de dues grans premses, però aquesta 
imatge respon a la darrera fase de funcionament de l’espai 
i no es pot descartar que en etapes anteriors presentés una 
disposició diferent. En aquest sentit ens pot aportar alguna 
informació l’anàlisi de l’àmbit 36 que constituïa aparentment 
la zona de maniobra dels contrapesos de la premsa. En el 
moment de l’excavació, bona part de l’espai era ocupat per 
un gran esvoranc farcit amb materials d’enderroc (amb gran 
abundància d’atuells ceràmics però també de fragments 
de tegulae) que es dataria a principis del segle III. És molt 
probable que l’esvoranc correspongui al desmuntatge de 
les velles fosses de maniobra (de fet l’angle sud-oest del 
forat presentava un perfil molt regular, en angle recte), 

Figura 5. Vista del torcularium de la vil·la.

Figura 6. Restitució de l’edifici en època severiana (A. Costa).
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l’elevació del nivell de circulació i l’establiment d’un nou 
sistema de contrapès, avui perdut, i que és el que caldria 
associar a les premses actualment visibles.

Com a element singular cal ressenyar que els treballs 
realitzats l’any 2013, a l’àmbit 36, varen permetre recuperar 
un signaculum de bronze. Aquest segell, de forma 
rectangular i amb una nansa a la part posterior portava la 
inscripció: D.CLAVIDI/AVRFLIANI. L’estrat en que es va 
recuperar aquesta peça correspon al gran farcit col·locat 
en aquest espai, en el moment de destruir, probablement, 
les primeres fosses de maniobra del torcularium. Aquest fet 
es va produir a principis del segle III i és, per tant, abans 
d’aquesta data que caldria col·locar el moment en què 
Calvidius Aurflianus va ser el propietari de la vil·la

Els canvis del segle IV  

Si fins ara les reformes detectades corresponen 
essencialment a millores en les comoditats de l’edifici, 
a partir del segle IV comencem a trobar modificacions 
que responen més aviat a reformes de caire funcional. 
Es concentren en dos sectors que fins ara havien patit 
aparentment poques modificacions, concretament la banda 
occidental i el quadrant nord-est. Pel que fa a la datació, 
en el cas de les reformes del sector de ponent disposem 
d’estratigrafies que permeten situar a inicis del segle IV 
aquestes reformes.

Començant pel sector occidental, el nivell de circulació 
de tota la zona va ser elevat de forma molt important. 
Els murs occidentals de l’A15 i del pati es varen haver de 
reforçar, substituint el tovot per pedra i morter, per poder 
suportar la pressió de les terres col·locades a ponent. A 
més, la comunicació entre els A17 i l’ambulacre A4 va ser 
esborrada. Aquesta reforma va suposar l’eliminació de 
moltes de les estances de la zona (A25,27 i 28). 

En aquests moments sembla ser quan el torcularium 
adoptà la forma que coneixem actualment. Cal insistir 
en què a la zona de l’A23 s’han identificat fins a cinc 
pavimentacions diferents i, per tant, si bé la visió que tenim 
actualment d’aquest espai correspon als darrers moments 
de la seva utilització no podem assegurar si aquest aspecte 
respon a la reforma del segle IV o és fins i tot posterior. 
Sigui com sigui, en els darrers moments d’existència, la 
zona del torcularium disposava de dues grans premses, 
orientades de sud a nord, amb els contrapesos disposats 
a tramuntana. Començant per aquests elements, cal 
assenyalar que les excavacions no n’han proporcionat 
cap resta. Si es tractava d’un sistema de cargol, el més 
habitual en època baiximperial, la seva desaparició seria 
lògica atesa la superficialitat de les restes. 

Pel que fa a les dues areae presenten un diàmetre de 2’5 m 
i s’havia d’emprar una biga de set metres de longitud si fem 
cas de  la distància existent entre els blocs de sorrenca on 
s’assentava el seu extrem i la zona de l’espai de maniobra 
(A36). L’existència de tres columnes de sorrenca uns 
metres al sud demostren que almenys part de la zona 
anava coberta. Aquesta solució permetia ancorar les bigues 
al sostre fent molt més resistent tota l’estructura. En aquest 
sentit cal ressenyar que l’excavació va posar al descobert, 
a l’angle nord-oest de l’estança, un encaix quadrangular 
que aparentment podia pertànyer a un espai on encaixar 
una de les bigues verticals de la premsa. Aquest encaix 
es troba molt desplaçat cap a l’oest per pertànyer a les 
premses de la darrera fase, i de fet es va trobar cobert 
pels darrers paviments de signinum de l’estança. La seva 
existència,  però, potser es podria associar a una disposició 
anterior de l’espai, en la que una de les premses es trobés, 
efectivament, més desplaçada cap a l’oest, demostrant que 
la utilització d’aquesta zona com a lloc de premsat no es 
limita als darrers moments d’existència de l’edifici.

Una de les coses que sorprèn és la llarga distància existent 
entre la zona de premsat i el dipòsit (A18). Creiem que 
aquesta distància respon precisament a les successives 
reformes existents. És probable que originalment existís un 
dipòsit entre les premses i l’A18, que va ser obliterat en les 
darreres fases de funcionament del complex.

A la zona sud-oest de l’estança es conserven tot un seguit 
de petits encaixos realitzats a la mitja canya exterior del 
paviment i a tocar la columna més occidental del conjunt. 
Aquests encaixos podrien haver servit per col·locar taulons 
que aïllessin aquest sector de la resta de l’estança. Cal tenir 
present que no existia una canalització que conduís el raïm 
premsat cap al dipòsit, sinó que s’aprofitava el desnivell del 
paviment i solament es va construir una mitja canya a la 
banda est per reconduir el líquid cap al dipòsit. 

La porta per entrar el material per premsar se situava a 
la zona sud-oest, i potser la utilitat de l’espai que es 
podia tancar amb taulons podia ser molt diversa, des de 
l’acumulació del raïm que s’entrava al complex mentre 
esperava el seu torn de premsat, fins a un petit calcatorium 
per fer la primera premsada.

Un segon espai que es podia emprar com a calcatorium 
era el dipòsit A18, que en aquesta fase pateix diverses 
transformacions. Per començar es redueix en dimensions 
i en profunditat, S’eliminà el terç occidental del que era 
el vell dipòsit A18-33 i s’elevà el nivell inferior, reduint de 
forma important la seva capacitat. L’àmbit 33 devia quedar 
al descobert i potser s’emprava com espai funcional per a 
tasques secundàries, però perdé la seva capacitat com a 
dipòsit ja que al separar-lo de l’àmbit 18 no es va arrebossar 
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de signinum el nou mur de llevant. Tot i això, la realització 
d’un esvoranc al mur de migdia i la construcció d’un petit 
canal de desguàs dins l’A32 denota que almenys durant un  
temps devia quedar al descobert.

La reforma de l’A18 també va suposar l’eliminació de la vella 
canalització que travessava l’A32 i es perdia en direcció a 
migdia fora de la zona excavada. Aquesta canalització fou 
substituïda per una petita estructura, un petit dipòsit, orientat 
d’est a oest, arrebossat de signinum i amb dos encaixos 
semicirculars al parament de migdia. Aquest dipòsit rebia 
el most de l’A18 i a través de dues aixetes s’emprava per 
omplir les gerres d’emmagatzemament del most. També 
podria ser que els dos encaixos corresponguessin a dues 
canalitzacions de bronze, que en aquest cas farien la 
funció de la vella canal portant el most directament cap a 
la cella uinaria que es devia situar al sud, fora de la zona 
excavada. 

L’àmbit 5 s’amplià en direcció nord, la porta de llevant fou 
modificada, desplaçant-la cap a tramuntana, s’esborrà la 
porta de ponent i podria ser que se n’obrís una de nova 
a migdia. La sala es dota d’un paviment d’opus signinum 
i a l’angle nord est s’hi construeix un petit dipòsit amb una 
doble pica interior. 

Al nord d’aquesta sala es construeix un gran àmbit (A7) 
que destrueix bona part de les sales preexistents). Aquesta 
gran sala disposava d’una gran portalada a llevant que 
ocupava gairebé tota la seva amplada. Poca cosa en sabem 
d’aquesta sala, ja que els nivells superficials ja havien estat 
excavats als anys setanta i solament tenim notícies de la 
troballa d’un potent nivell d’enderroc de tegulae. Tampoc 
es conserven restes de la seva pavimentació que podria 
haver estat de terra piconada. Fins i tot i ateses les seves 
dimensions es podria plantejar la possibilitat que es tracti 
d’un espai descobert, un pati de treball. Val a dir que tot i 
que constructivament aquest magatzem es recolza contra 
l’ampliació de l’àmbit 5, creiem que són dos estructures 
coetànies, ja que presenten unes característiques similars. 

L’ampliació de l’àmbit 5 i la creació de l’àmbit 7 va crear, de 
retruc, modificacions en el passadís (A9), que es va dotar 
d’un braç est-oest que mantenia la comunicació amb els 
espais que encara seguien en funcionament de la zona 
nord. Aquest presenta al seu extrem occidental un  mur 
En aquesta darrera fase, l’àmbit 9 estava dotat d’un nou 
paviment situat uns vint centímetres per damunt del de 
signinum que acabem d’esmentar i que cobria aquestes 
banquetes de fonamentació. Ara bé aquest és un espai 
excavat als anys setanta i als diaris no hi ha cap referència 
a un paviment superior, raó per la qual hem de pensar 
que era un sòl de terra piconada. L’altra qüestió és que 
en aquest passadís hi devia anar col·locada una escala, 

probablement de fusta, que permetia salvar el desnivell 
entre la nova cota de circulació creada a la zona oest, i les 
velles estances de la zona del pati. 

Construccions posteriors

La majoria d’estructures posteriors a la vil·la localitzades se 
situen a l’extrem de migdia de l’excavació i de fet configuren 
una façana de cambres arrenglerades d’est a oest. Pel 
que fa a les estructures conservades es tracta sempre 
de murs de rierencs i blocs reaprofitats, lligats amb fang, 
construïts a vegades contra alguna estructura de la vil·la, 
però disposats al damunt dels grans nivells d’enderroc i 
abandonament de la mateixa. 

Al sud de l’A17 s’han excavat un conjunt de tres espais 
(A21a,b i c). Aquests espais, dos dels quals dibuixen 
clarament dues estances, mentre que del tercer solament 
en disposem de part d’un mur molt malmès, estan construïts 
amb murs de pedres, moltes d’elles reaprofitades de la vil·la, 
lligades amb fang, i amb un sòl de terra piconada. La cota 
de circulació d’aquest espai se situa més d’un metre i mig 
per damunt del que havia tingut aquest sector de la vil·la en 
època altimperial, i alguns dels seus murs es varen bastir 
aprofitant com a basament un potent nivell d’enderroc. 
Aquestes estances són posteriors a l’abandonament de la 
vil·la i semblen dibuixar, juntament amb l’A12, una façana 
d’estances, arrenglerades d’est a oest.

Pel que fa als materials recuperats, aquests, molt 
escassos, semblen datar les construccions als ss.VIII-
IX, en època carolíngia. Aquestes estructures es podrien 
posar en relació amb els enterraments (tombes de 
lloses) descoberts accidentalment l’any 1970 durant la 
construcció de l’autopista al vessant oriental del turó, situat 
escassament a quinze metres de la vil·la.

Per contra fins ara les excavacions no han aportat 
estructures que es puguin relacionar directament amb els 
enterraments d’època visigoda excavats fa uns anys al 
nord de la vil·la. Creiem que molt probablement aquells 
enterraments s’han de relacionar amb alguna mena 
d’hàbitat que aprofitaria estructures de la vil·la, però que 
aquestes se situarien al nord del sector excavat, a prop del 
nucli funerari. Quin tipus d’estructura ho desconeixem ara 
per ara.

ELS TREBALLS DE CONSOLIDACIÓ

El jaciment compta amb un projecte d’adequació redactat 
pel Servei de monuments de la Diputació de Girona, dirigit 
per l’arquitecte L. Bayona. Aquest projecte, aprovat per 
la Comissió de Patrimoni, preveu la creació d’un espai 
obert, integrat dins el barri en que s’ubica el jaciment. 
El seu element més remarcable és la construcció d’una 
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coberta, molt lleugera i oberta, per protegir el nucli central 
de l’espai residencial, on s’ubiquen els paviments més 
delicats. Aquest projecte, a més no solament contemplaria 
la protecció i adequació dels espais ja excavats sinó que 
posaria les bases per permetre la integració de nous 
elements i espais a mesura que l’excavació vagi descobrint 
i «alliberant» nous espais.

Paral·lelament als treballs d’excavació, s’han endegat uns 
importants tasques de consolidació d’algunes de les restes, 
tot aplicant el projecte d’adequació que s’ha redactat per 
aquest jaciment. Aquests treballs han estat realitzats per 
personal especialitzat del Servei de Monuments de la 
Diputació de Girona i el restaurador David Mallorquí.

Els treballs s’han centrat essencialment en tres aspectes:

- Neteja i col·locació de graves a alguns àmbits. Un dels 
grans problemes del jaciment, obert al nord i de substrat 
molt argilós, és el creixement de la vegetació. S’ha optat 
per sanejament complet del sector, col·locació de noves 
capes de geotèxtil i graves, en una actuació pensada ja per 
servir com a nivell de circulació del jaciment quan s’executi 
el projecte d’adequació. 

- Consolidació de paviments: s’ha realitzat una campanya 
de consolidació de molts dels paviments, especialment 
en els d’opus signinum, amb especial atenció a  aquells 
que en el projecte d’adequació no quedaran protegits per 
la coberta del jaciment (que es va concebre sobretot per 
protegir les cambres que disposen de paviments musius). 

- Neteja, consolidació i reconstrucció de murs: aquelles 
parets que es trobaven en pitjor estat han estat netejats 
i s’ha procedit a consolidar-les. En la majoria dels casos 
l’actuació s’ha limitat a la restitució d’alguna pedra concreta 
i a la consolidació d’altres. En altres murs s’ha elevat part 
de l’estructura, especialment en dos sectors; a) El mur 
perimetral de la banda oest: Aquest mur es contempla en 
el projecte d’adequació com a mur límit de la zona visitable. 

Per aquesta raó, el mur s’ha elevat (recuperant part de 
l’alçada que ja tenia en època romana). b) El porticat est: En 
aquesta zona el mur, molt afectat per les fonamentacions 
modernes, s’ha elevat fins al nivell de circulació existent en 
època romana, i que no es conservava en la totalitat del 
seu recorregut.

Alguns petits trams d’alguns murs d’estances com l’A1 s’han 
hagut d’elevar lleugerament, ja que es conservaven per sota 
del nivell de circulació de la cambra i era imprescindible da 
cara a la restitució de les cotes de pavimentació d’època 
romana.

BIBLIOGRAFIA

BURCH, J., CASAS, J., CASTANYER, P., COSTA, A., 
NOLLA, J.M., PALAHÍ, L., SAGRERA, J., SIMON, J., 
TREMOLEDA, J., VIVÓ, D., VIVO, J. 2013, L’alt imperi 
al nord-est del Conuentus Tarraconensis. Una visió de 
conjunt, Girona, 384-397.

PALAHÍ, L. 2008, Excavacions a la vil·la romana del Pla de 
l’Horta, Parlem de Sarrià, 67, Sarrià de Ter, 30-35.

PALAHÍ, L. 2010, La vil·la del Pla de l’Horta. evolució d’una 
gran vil·la suburbana d’època romana, Parlem de Sarrià, 
76, Sarrià de Ter, 28-37.

PALAHÍ, L. 2012, La vil·la del Pla de l’Horta (Sarrià de 
Ter). Evolució d’una gran vil·la suburbana d’època romana, 
Onzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de 
Girona, Girona, 223-236.

PALAHÍ, L. 2012, L’àrea suburbial de la ciutat de Gerunda, 
in Vivó, D., Palahí, L., Nolla, J.M., Parva Gerunda, Girona, 
103-126.

PALAHÍ, L., COSTA, A. 2010, Excavacions a la vil·la 
romana del Pla de l’Horta, Desenes Jornades d’Arqueologia 
de les Comarques de Girona, Arbúcies, 209-218. 

NOTES

1) Aquest estudi forma part del projecte I+D “Del oppidum a 
la ciuitas (III). La transformación de la ciuitas y la transición 
hacia nuevos modelos de estructuración territorial (HAR 
2013-40778-P).

Figura 7. Els treballs de consolidació i conservació han contemplat 
la col·locació de cobertes provisionals i de graves a diferents 
espais.


