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LA FI DE LES VIL·LES ROMANES BAIXIMPERIALS A LA DEPRESSIÓ
PRELITORAL (SEGLES IV-V): CONTEXTOS ESTRATIGRÀFICS I REGISTRE
MATERIAL PER DATAR-LOS
Joan-Manuel Coll Riera, Jordi Roig Buxó*

Estat de la qüestió i línia d’investigació
Les intervencions arqueològiques dels darrers vint
anys portades a terme en el marc de la Depressió
Prelitoral han proporcionat nombroses estratigrafies associades a les estructures arquitectòniques
de les vil·les romanes del baix imperi. Cal tenir
en compte, però, que les dades que utilitzem en
aquest treball són heterogènies, i es fa realment difícil sintetitzar-les donada la parcialitat de la majoria de les intervencions. Així, tenim jaciments
excavats d’antic, mal coneguts, amb un registre material parcial i en part sense context estratigràfic,
com s’esdevé per exemple a can Bosch de Basea
(Terrassa). Altres jaciments només han estat excavats parcialment, mitjançant una única intervenció i
amb caràcter d’urgència, com s’esdevé per exemple
a can Fonollet (Terrassa) o a can Boada Vell (Palau
de Plegamans).
En d’altres jaciments només coneixem les parts rústiques o els abocadors, sense conèixer, però, l’edifici
residencial (pars urbana), com s’esdevé a la plaça
Major (Castellar del Vallès) i a can Palau (Sentmenat) o la part rústica del Poblesec (Sabadell), potser
d’una hipotètica vil·la romana. En d’altres casos, només coneixem les vil·les parcialment, com és el cas
de la part residencial de can Solà del Racó (Matadepera), delimitada només en planta i no excavada ni
esgotada estratigràficament. El cas més ben conegut,
excavat en diferents intervencions i en extensió, és
l’Aiguacuit (Terrassa), on tenim la planta completa
d’una vil·la amb les seves parts rústica i residencial,
amb un balneum annex.
Així mateix, altres intervencions més recents, com
la de la vil·la de can Cabassa (Sant Cugat del Vallès),
encara no ha estat publicada monogràficament i es
fa necessària una anàlisi molt més profunda dels materials i de les estructures, així com un estudi dels
contextos ceràmics del jaciment.
En el cas de la Depressió Prelitoral, i malgrat no ser
fruit d’un procés d’investigació estructurat i continuat, coneixem algunes pautes del desenvolupament
i de l’abandonament de les vil·les del baix imperi.
Aquestes construccions, enteses com a unitats d’explotació agrícola del territori, amb les seves parts

rústiques i urbanes, experimenten un gran desenvolupament i expansió al llarg del segle IV i durant
la primera meitat del segle V. És en aquest moment
que es documenta la creació o el desenvolupament
arquitectònic de nombrosos edificis. Entre aquests,
cal destacar un seguit de vil·les situades al peu de
la Serralada Prelitoral (Sant Llorenç del Munt - Montseny), com són can Solà del Racó (Matadepera), plaça Major (Castellar del Vallès), can Palau (Sentmenat)
i mas Manolo (Caldes de Montbui), contigües l’una
a l’altra i que evidencien una vitalitat extraordinària,
tant pels conjunts ceràmics documentats (plaça Major de Castellar del Vallès), com per les estructures
singulars associades, com ara els mausoleus (can Palau de Sentmenat).
Així mateix, a la plana central del Vallès també es
documenten algunes vil·les amb remodelacions importants, com són l’Aiguacuit (Terrassa), can Fonollet
(Terrassa), can Bosch de Basea (Terrassa), CastellArnau (Sabadell), plaça Doctor Guardiet (Rubí), can
Cabassa (Sant Cugat del Vallès), can Samarruga (Palau de Plegamans) i can Terrés (la Garriga).
El registre arqueològic associat als contextos estratigràfics d’abandó d’aquestes vil·les, en alguns
casos amb conjunts extraordinaris de ceràmiques
fines (TSAD/ARS-TSGT/DSP), recipients amfòrics
(àmfores bètiques i africanes) i de vaixella en vidre
(vidres tallats d’importació), així com les mateixes
estructures arquitectòniques, ens permeten identificar les característiques i l’entitat d’aquestes vil·les,
així com el seu període de funcionament i abandó
final de les seves estructures. En línies generals,
s’observa un tipus de vil·la de petites/mitjanes dimensions, sense grans luxes, però amb balnea annexos, monuments funeraris i necròpolis familiars
associades, que funcionen amb total normalitat fins
a mitjan segle V.
Totes les estratigrafies documentades, sense excepció, ens indiquen que aquestes vil·les són amortitzades entre mitjan i finals del segle V, amb l’abandó de
diferents àmbits construïts, tant de les pars rústiques
i urbanes com els balnea i les necròpolis familiars.
La presència de certs materials puntuals de cronologia posterior en aquestes estructures és fruit de
la reutilització d’algunes de les parts edificades de

* Arrago, SL.
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les vil·les durant l’antiguitat tardana, sense que això
impliqui una continuïtat estructural de l’edifici. Llavors és reutilitzat per a altres usos i transformat en
una nova entitat d’habitació i de producció englobada dins el nou model de poblament de l’antiguitat
tardana i l’època visigòtica, caracteritzat pels vilatges i els assentaments pagesos, tal com s’esdevé per
exemple a l’Aiguacuit (Terrassa) i a la plaça Major
(Castellar del Vallès) (ROIG 2009).
Així, en recents articles d’investigació, i seguint la
bibliografia tradicional, s’ha proposat la continuïtat
162

d’algunes vil·les romanes durant l’antiguitat tardana
avançada, amb els casos de can Sentromà (Tiana,
Maresme) (GURT I NAVARRO 2005), Vilauba (Camós,
Pla de l’Estany) (CASTANYER I TREMOLEDA 2005), o bé
Cal·lipolis (Vila-seca, Tarragonès) (M ACIAS 2005).
Així mateix, la presència de sitges al Poblesec (Sant
Quirze del Vallès), can Bosch de Basea (Terrassa) i
l’Aiguacuit (Terrassa), ha estat interpretada com una
transformació dels espais d’emmagatzematge de les
mateixes vil·les baiximperials (NAVARRO 1999) sense
tenir en compte, però, que l’estratigrafia i l’organització espaial de cadascun dels esmentats jaciments
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ens indiquen que l’estructura arquitectònica de la villa es troba aleshores totalment enrunada. Més aviat
es tractaria d’adaptacions puntuals i aprofitaments
marginals de l’espai edificat per a nous usos, tant
productius com d’habitació, per part d’un nou assentament de l’antiguitat tardana sense cap continuïtat
estructural amb la vil·la precedent, tal com ja s’ha
plantejat en aquests mateixos casos (ROIG 2009), i tal
com s’esdevé també a can Palau (Sentmenat) (COLL
2003).
Amb tot, en alguns dels casos que hem analitzat han
estat plantejades unes interpretacions i seqüències
cronològiques que caldria precisar. Així, s’ha postulat la continuïtat de la vil·la de l’Aiguacuit fins al
segle VI, sense arguments estratigràfics ni materials
(BARRASETAS; M ARTIN; PALET 1994), o bé la continuïtat
de la vil·la de can Cabassa fins al segle VII, basant-se
en una classificació errònia dels materials i de l’estratigrafia (A RTIGUES; FERNÁNDEZ; FERRER 2002). D’aquesta
manera, i en el cas analitzat del territori de la Depressió Prelitoral, podem determinar que la major
part de les vil·les baiximperials, amb la seva estructura arquitectònica i organització espaial, així com
la seva distribució territorial, ens són encara en gran
part desconeguts.

Exemples arqueològics i contextos
ceràmics
D’entre els diferents jaciments analitzats i que ofereixen materials arqueològics ben contextualitzats dels
nivells d’abandó i dels estrats de cobriment de les
estructures de les vil·les baiximperials, destaquen un
total de disset casos, dels quals aquí presentem una
síntesi del seu estudi i de l’anàlisi dels seus materials.

Can Solà del Racó (Matadepera)
Aquest jaciment presenta la planta completa d’una
vil·la romana, construïda a finals del segle III o
inicis del segle IV, amb diferents àmbits pavimentats amb opus signinum i un balneum annex amb
dues exedres (BARRASETAS I GARCIA 2000). Els estrats
d’amortització de l’edifici i de la resta de tot el jaciment proporcionen escassos materials dins del
segle V, essencialment fragments de TSAD/ARS formes Hayes 58, 59, 61A, 67 i 91A/B, també TSGT/
DSP formes Rigoir 2 o 3, i TS Lucente, formes Lamboglia 1/3 i 2/37 (BARRASETAS I GARCIA, 1998). A uns
50 metres de distància es documenta la necròpolis
coetània de la vil·la (s. IV-V), amb 20 tombes d’inhumació agrupades (23 individus). El lloc presenta
continuïtat de poblament amb un vilatge de l’antiguitat tardana (s. VI-VIII), del qual només es conserven les sitges, amb presència d’àmfora africana
(Keay LXII) i LRCW local-regionals, així com una
necròpolis d’inhumació coetània (BARRASETAS I VILA,

2004). És interessant observar que el nou vilatge de
l’antiguitat tardana i la seva necròpolis es troben
desplaçats uns cinquanta metres respecte de l’edifici de la vil·la baiximperial. Aquests desplaçaments
espacials dels nous assentaments respecte del nucli
edificat de la vil·la precedent responen a un patró
espacial molt sistemàtic que ja s’ha detectat en altres casos del Vallès (ROIG, 2009), i podria ser un
indicador i un reflex del règim de propietat de la
mateixa vil·la i de l’espai circumdant.

Plaça Major (Castellar del Vallès)
Es tracta de la part rústica i productiva d’una vil·la
romana amb estructures negatives consistents en
àmbits de producció i en un forn per a la cocció
de materials d’edificis i de ceràmica (ROIG i COLL ,
2010a i b). En aquests àmbits es van documentar
unes grans abocades de material domèstic pertanyents a una vil·la baiximperial. Les ceràmiques
fines, essencialment TSAD (Hayes 32/58, 59, 61A,
64 i 67, 91A/B), DSP (Rigoir 1a, 3a, 4, 6a, 8, 15, 18)
i TS Lucente (Lamboglia 2/37) amb un centenar
mínim de peces, així com el vidre i l’orfebreria,
indiquen l’existència d’una vil·la vigent entre finals
del segle IV i el segle V. L’indret presenta continuïtat d’ocupació durant l’antiguitat tardana (s. VI-VIII),
amb un nou tipus d’assentament caracteritzat per
la presència d’estructures d’habitació tipus cabana,
sitges i la seva necròpolis (ROIG 2009) (ROIG I COLL
2010a i b).

Can Palau (Sentmenat)
Aquest jaciment consta de la pars rústica d’una
vil·la, en la qual es documentaren tres àmbits construïts durant el període baiximperial, un de pavimentat amb opus signinum i amortitzat amb un nivell d’enderroc procedent de l’enfonsament de les
teulades, datable entre mitjan i la segona meitat del
segle V (presència de ceràmica TSAD/ARS Hayes
76). Posteriorment, un d’aquests àmbits va ser netejat i reutilitzat com a espai d’habitació durant el
segle VI (COLL 2003). A les proximitats d’aquestes
restes es va documentar un mausoleu de planta
interior octogonal i exterior circular, amb dos formae individuals (cambres per inhumar), amb restes
de mosaic policrom caigut a l’interior. Associada a
aquest mausoleu també es va identificar part d’una
necròpolis coetània (s. IV-V) amb 5 tombes, quatre
de les quals en fossa i una en taüt (COLL 2004).
Propers a aquestes restes es van excavar uns extensos abocadors domèstics, amb abundants materials arqueològics procedents de la part residencial
propera, encara no excavada. Les ceràmiques, essencialment la TSAD/ARS (formes Hayes 32/58, 59
i 61A), la hispànica tardana (forma Mezquíriz 8) i la
TS Lucente (Pernon 36 i Lamboglia 1/3), així com
163

De la fi de la Tarraconense a la consolidació dels comtats

-PN\YH*LYnTPJHÄUHK»PTWVY[HJP}KLSZHIVJHKVYZKLSH7SHsH4HQVYKL*HZ[LSSHYKLS=HSSuZZLNSL=H!)VSZKL+:7PPTP[HJPVUZKLWHZ[HNYPZHTIKLcoració estampillada. 18 i 19: Plats de DSP amb decoració estampillada de pasta grisa. 23 a 25: Plats DSP sense decoració. 26 a 33: Bols de DSP i imitacions
de pasta grisa sense decoració.

164

De la fi de la Tarraconense a la consolidació dels comtats

-PN\YH*LYnTPJHÄUHK»PTWVY[HJP}KLSZHIVJHKVYZKLSH7SHsH4HQVYKL*HZ[LSSHYKLS=HSSuZZLNSL=H!7SH[ZKL;:(+HTIKLJVYHJP}LZ[HTWPSSHKHH
14: Plats de TSAD sense decoració.

alguns vidres gravats d’importació (COLL 2005) i les
77 monedes associades, permeten acotar la formació d’aquests abocadors entre mitjan i la segona
meitat del segle IV.

Mas Manolo (Caldes de Montbui)
El jaciment està format per diferents estructures de
la pars rustica d’una vil·la romana d’època imperial.

La sisena i última fase de vida d’aquesta vil·la és
representada per un dipòsit de dos metres de fondària, dos retalls el·líptics reblerts de deixalles i sis
tombes d’inhumació, quatre de les quals en tegulae,
una en cista i una última indeterminada (BARRASETAS I MONLEÓN, 1995). Les ceràmiques fines associades, essencialment la TSAD/ARS (Hayes 58, 59 i 61
i 91a/b), proporcionen una datació dins del segle V
per a l’amortització de totes les estructures.
165
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Can Bosch de Basea (Terrassa)

Torrebonica (Terrassa)

Vil·la de la qual es va documentar la part rústica
amb diferents àmbits pavimentats amb signinum,
dedicats a la producció de vi o oli. A poca distància es va documentar un petit balneum exempt,
consistent en un àmbit d’accés i un hipocaust
(MORRAL et alii, 1980), amortitzat durant la primera
meitat del segle V, a jutjar per dos bols de TS hipànica tardana decorats, de la forma Dragendorff 37,
trobats entre els seus estrats d’amortització ( JÀRREGA 1992). La ceràmica fina més tardana i procedent dels nivells de cobriment de les estructures
permet acotar el moment d’abandó vers mitjan segle V (TSAC forma Hayes 73, TSAD formes Hayes
59, 61, 67 i 91A/B, DSP formes Rigoir 2/3, 6, 18,
i TS Lucente. forma Lamboglia 1/3 ). A 50 metres
de distància es va documentar una petita necròpolis amb 5 tombes (10 individus), centrades a
l’entorn d’un sepulcre de cambra o petit mausoleu
de planta rectangular i amb tres formae d’inhumació a l‘interior, amortitzat també a mitjan-final
del segle V.

Excavació en extensió en la qual es va documentar
l’estructura construïda d’una vil·la de petites dimensions amb un magatzem de doli annex. L’estratigrafia
indica la continuïtat de la vil·la d’època altimperial
fins al segle V (s. I-V). En aquest segle s’espolien els
dolis del magatzem i les estructures arquitectòniques
són amortitzades (presència de ceràmica TSAD formes Hayes 59 i 61). En un moment posterior, cap al
segle VII, les runes seran reutilitzades, i es documenta
almenys una sitja d’aquest període (s.VI-VII), sense presentar, però, continuïtat amb l’estructura de l’edifici
(MAESE 2007).

Can Fonollet (Terrassa)
Es tracta d’una vil·la de la qual només s’ha excavat
una habitació, amb una exedra central, i una altra
habitació annexa, ambdues d’època baiximperial (SARDÀ 1990). Entre les restes posteriors es van
identificar dues inhumacions i uns retalls reblerts
amb materials datables entre els segles VI-VII (ceràmica reduïda a torn amb decoració pentinada i
copes de vidre forma Foy 23/27) (COLL I ROIG, 1999),
que afecten i fracturen l’estructura arquitectònica
de l’edifici.

L’Aiguacuit (Terrassa)
Aquest jaciment va ser excavat en extensió, però
no totalment, durant diferents campanyes, en les
quals es va documentar l’estructura construïda
d’una vil·la articulada mitjançant un gran corredor
pavimentat amb opus signinum. La vil·la, d’origen altimperial, va ser reformada a finals del segle
IV, i adquirí la seva configuració final (BARRASE TAS; M ARTÍN; PALET 1994). Els estrats d’amortització
i les estructures posteriors, que fracturen l’espai
construït, indiquen una amortització de l’edifici
durant la segona meitat del segle V. El lloc presenta continuïtat de poblament amb un vilatge
annex d’època visigòtica (s. VI al VIII), amb estructures negatives d’habitació i d’emmagatzematge,
com cabanes, grans retalls i sitges (ROIG 1999 i
2009). Els contextos ceràmics de l’assentament de
l’antiguitat tardana ja van ser estudiats i publicats
en detall en diferents articles (C OLL; ROIG; MOLINA
1997).
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Plaça Doctor Guardiet (Rubí)
Es tracta d’un conjunt termal, probablement el balneum d’una vil·la d’època baiximperial, localitzat al
costat de l’actual església parroquial de Sant Pere de
Rubí. Presentava dues fases constructives diacròniques: un moment inicial amb diferents àmbits i una
exedra semicircular adossada, i un segon moment
amb un hipocaust i una exedra poligonal annexa.
Malgrat l’absència de materials per datar el moment
inicial del conjunt, una àmfora Keay XXVg trobada
a l’hipocaust permet datar el moment d’amortització
del conjunt dins del segle V (VILA 2004).

Castellarnau (Sabadell)
Part rústica d’una vil·la baiximperial amb diferents
àmbits construïts i parcialment excavats al terreny,
amb algunes sitges associades, amortitzades per
abocades domèstiques, amb ceràmiques fines TSAD
(Hayes 59, 61, 63, 67, 80, 87a i 91a/b), DSP (Rigoir
1, 2, 6, 7, 8, 9, 15 i 18) i TS hispànica tardana (Dragendorff 37c) i vidres (Isings 96, 116 i 120), datables
en conjunt a mitjan segle V (A RTIGUES I R IGO, 2002).
Un forn proper, probablement de calç, presenta nivells d’amortització datables entre mitjan-final segle
VI (fons de plat Hayes 104 estampat), que evidencia
una continuïtat de poblament posterior a l’amortització de tota la pars rustica de la vil·la.

Poble Sec (Sabadell)
Pars rustica d’una vil·la amb una premsa de vi o
oli i un magatzem de 31 dolis associats (BARRASETAS et alii 1993). També s’hi documenta un forn de
producció de ceràmiques reduïdes de cuina (olles
i cassoles) i de comunes oxidades (gerrets) de la
primera meitat del segle V (COLL; ROIG; MOLINA 1997).
A les rodalies es van documentar dues inhumacions en tegulae. Les ceràmiques fines proporcionen
una datació per al funcionament del conjunt entre finals del segle IV i la primera meitat del segle
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V,

amb un abandó definitiu durant aquesta centúria (ceràmiques TSAD/ARS formes Hayes 61, 67 i
91A/B, TSGT/DSP formes Rigoir 1, 6 i 18, i TSHT
tardana formes Dragendorff 37b). Cal destacar la
recuperació d’un plat de vidre verd oliva amb escenes de cacera tallades a la mola, probablement una
importació de Roma ciutat (COLL 2005). No s’hi van
documentar estructures posteriors.

Can Marcet (Sant Cugat del Vallès)
Part rústica d’una vil·la, de la qual s’han excavat dos
forns per a l‘elaboració de material d’edificació i ceràmica amortitzats al segle V i una àrea d’abocador
annexa, que indiquen l’existència d’una vil·la romana
d’època imperial (s. I-V dC). Els materials de la fase
final són representats per TSAD (Hayes 59 i 61), DSP
(Rigoir 1, 6 i 18) i TS Lucente (Lamboglia 1/3). El lloc
presenta continuïtat de poblament amb un petit assentament de l’antiguitat tardana (s. VI-VII), localitzat a
una cinquantena de metres de les estructures romanes, i caracteritzat per diversos agrupaments de sitges
i almenys una cabana (MATAS I ROIG 2008) (ROIG 2009).
Si bé no s’ha excavat la pars urbana pròpiament dita,
pel fet de trobar-se sota la masia, els abundants materials recuperats als abocadors i a les estructures annexes ens indiquen una vida ininterrompuda de la vil·la
romana des del segle I fins a mitjan segle V.

Can Cabassa (Sant Cugat del Vallès)
La vil·la de can Cabassa, excavada en extensió, però
no en la seva totalitat, ha estat parcialment publicada i resta en gran part inèdita. El jaciment en el seu
conjunt presenta una superfície d'ocupació fins ara
coneguda d'unes 1,8 ha, amb un total aproximat de
més de tres-centes estructures arqueològiques atribuïbles a diferents períodes cronològics (A RTIGUES et
alii 2002), (A RTIGUES 2006). Així, cal destacar la planta d'una vil·la romana baiximperial, amb un gran
magatzem de dolis, sectors productius amb forns de
ceràmica i una necròpolis associada, que en gran
part, i en línies generals, sembla que s'amortitza de
manera desigual entre mitjan i finals del segle V, a
partir del material ceràmic recuperat en els diferents
estrats d’amortització. L’emplaçament presenta continuïtat de poblament amb gran assentament de l'antiguitat tardana datable entre els segles VI i VIII, encara
per determinar i en curs d’anàlisi i d’estudi (ROIG
2009). D'aquesta nova ocupació és possible detectar la presència d'un bon nombre de grans retalls i
àmbits subterranis, atribuïbles a construccions fetes
amb material perible, així com una gran quantitat de
sitges. Aquestes estructures sembla que s’emplacen
al voltant i enmig de la vil·la baiximperial, a tocar
de les seves principals edificacions llavors ja amortitzades, en alguns casos tallant i en altres potser
reutilitzant les estructures.

Santiga (Santa Perpètua de Mogoda)
El jaciment està format per la pars rustica d’una vil·la
inèdita, excavada parcialment als anys 80 del segle
XX, amb diferents lacus, canalitzacions i dolis, ubicats sota la rectoria de Santa Maria l’Antiga o Santiga,
i que encara resten in situ. Els nivells de rebliment i
amortització de les estructures són datables a partir
dels materials ceràmics més tardans dins del segle V
(ceràmica TSAD/ARS forma Hayes 91a/b i ceràmica
del tipus LRCW a la torneta). Recentment s’ha portat
a terme l’excavació de tot l’interior de l’església, que
ha permès identificar part de l‘estructura ortogonal
de la vil·la romana imperial (s. I-V) subjacent per sota
de l’església romànica (COLL I ROIG 2011). Així mateix, ha estat possible detectar que les restes de la
vil·la romana van ser reutilitzades durant l’antiguitat
tardana com a lloc d’habitació, amb presència de paviments d’argila premsada, llar de foc i encaixos de
doli. Els materials recuperats, en especial la ceràmica reduïda al torn (LRCW) i el vidre (forma Foy 21),
permeten datar aquesta fase de reutilització entre els
segles VI i VII.

Can Boada Vell (Palau-solità i Plegamans)
Aquesta és una vil·la romana subjacent a l’actual
masia de can Boada Vell, coneguda molt parcialment. Només s’hi ha fet una campanya d’excavació
puntual, en la qual es pogueren identificar diferents estances d’una vil·la altimperial, una de les
quals presenta un darrer moment d’ús dins el període baiximperial (presència d’una àmfora Keay35b)
(AULADELL 1992).

Can Samarruga (Palau-solità i Plegamans)
Es tracta d’unes estructures construïdes indeterminades, no excavades arqueològicament i localitzades
fortuïtament, però atribuïbles a una vil·la romana
propera a l’església de Santa Maria de Palau-solità.
D’aquest punt prové un notable conjunt de materials
ceràmics del baix imperi, essencialment TSGT/DSP,
amb tres plats Rigoir 1 i un bol Rigoir 18 (BACARIA
1992), i dos plats de TSAD/ARS Hayes 61a i 61b, a
més d’un conjunt d’àmfores africanes (K EAY 24a, 31,
36b) i d’àmfores bètiques (K EAY 13c), característics
del segle V (K EAY 1984) (JÁRREGA 1992).

Can Terrés (la Garriga)
És una extensa vil·la romana de la qual es coneix el
balneum altimperial i en la qual es van excavar dos
àmbits d’habitació de la pars urbana baiximperial,
reutilitzats com a abocador domèstic a mitjan segle
V. Entre els nivells de rebliment de l’abocador es
van documentar nombroses ceràmiques fines, com
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Figura 4. Ceràmica dels abocadors de la Plaça Major de Castellar del Vallès (segle V).Ceràmica comuna oxidant a torn de pasta taronja. 1 a 3: Bols, 4 i 5: Gerretes. 6 a 8: Plats i servidores. Ceràmica grollera de pasta grisa negra (LRCW). 9 a 15: Cassoles. 16 a 23: Olles. 24 i 25: Tapadores.
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TSAD/ARS (Hayes 61a, 61b, 76, 81 i 91b), TSGT/DSP
(Rigoir 3 i 8) i llànties africanes (Atlante VIIIA2b)
(TENAS I VILA 1996). També s’hi van documentar
nombroses ceràmiques comunes oxidades i reduïdes de cuina, clarament atribuïbles a produccions
coetànies de la primera meitat del segle V (COLL I
ROIG 1998), així com diferents tipus d’àmfores africanes i bètiques. Els vidres, també abundants, proporcionaren un conjunt homogeni format essencialment per recipients de color verd oliva i de vora
tallada, entre els quals cal esmentar els gots Isings
96 i els bols Isings 116.

Consideracions sobre els contextos estratigràfics i els materials arqueològics
dels nivells d’abandó de les vil·les baiximperials
Un cop vistos els diferents casos presentats, i tenint
en compte que en alguns s’han recuperat escassos
materials arqueològics, només podem considerar i
utilitzar per a l’estudi aquells jaciments que presenten
un registre mínimament considerable i uns contextos
ceràmics significatius i estratificats. D’aquesta manera, presentem aquí unes valoracions de conjunt i unes
comparacions entre els diferents contextos estratigràfics i els registres ceràmics de les principals vil·les
analitzades, partint de la classificació del repertori
formal de les diferents categories o produccions de la
ceràmica fina d’importació (TSAD/ARS i TSGT/DSP).
Tanmateix, cal remarcar que una bona part dels jaciments resten inèdits, sense publicar detalladament,
i amb gran part dels seus materials i conjunts ceràmics no estudiats ni analitzats en detall. És per això
que esdevé del tot necessària una revisió, tenint especial cura a analitzar cada un dels contextos individualment, sense presentar els materials agrupats per
jaciment i categoria, com ha passat fins ara. L’estudi
detallat del registre ceràmic i vitri ben contextualitzat
ens permetrà afinar molt més les cronologies d’ús i
d’amortització de cadascuna de les vil·les romanes
baiximperials conegudes.
D’entre tots els contextos estudiats, destaca, pel volum de materials, el de la plaça Major de Castellar
del Vallès, amb una àrea d’abocador de la primera
meitat del segle V (E3) i una àrea d’abocador de la
segona meitat del segle V (E9), i esdevenen els representatius del registre material d’una vil·la baiximperial del territori de Barcino.
Així, l’estructura E3 ofereix un ventall de ceràmiques
fines centrat en la TSAD/ARS formes 32/58, 59, 61A,
64 i 67, 91a/b (estils Ai i Aii), seguides de lluny per
la TSGT/DSP formes Rigoir 1a, 6a, 15 i 18. El darrer
grup present, molt minoritari, és la TS Lucente, només amb la forma Lamboglia 2/37. Entre les llànties
trobem únicament la forma Atlante VIII. La ceràmica

comuna (LRCW) és present amb gerres i gibrells oxidats locals i olles i cassoles de cuina elaborades amb
torneta o a mà. El segon abocador (estructura E9),
que amortitzava l’àrea de treball d’un forn d’obra, és
més tardà, datable dins de la segona meitat del segle
V. En aquest, la proporció de tipus ceràmics i presència d’exemplars s’inverteix respecte del primer
abocador. La TSGT/DSP, formes Rigoir 1a, 3a, 4, 6a,
8, 15, 18 és proporcionalment majoritària, seguida de
lluny per la TSAD/ARS, formes Hayes 59, 61, 63, 67 i
87A, algunes de les quals potser ja residuals. Aquesta
estructura E9 presentava una transformació funcional, datable entre finals del segle V i inicis de segle
VI, en la qual es va reconvertir l’espai en una àrea
de forns domèstics de pa, ara associats a un vilatge
de cabanes proper. Procedents dels diferents estrats
de l’antiguitat tardana del jaciment, i vinculats al vilatge, es van recuperar fragments de TSAD/ARS de
les formes Hayes 91c, 94 i 103 (COLL I ROIG 2010a i b).
El mateix comportament s’observa a l’abocador domèstic de la vil·la de can Terrés, amb la presència de
TSAD/ARS (Hayes 61, 76, 81, 91a/b), TSGT/DSP (Rigoir 3 i 8) i llànties africanes (Atlante VIII). Altres villes presenten un registre ceràmic molt similar, com
en el cas de can Solà del Racó (TSAD formes Hayes
58, 59, 61A, 67 i 91 A/B) i Castellarnau (TSAD formes
59, 61, 63, 67, 80, 87a i 91a/b).
Per altra banda, s’observa com la ceràmica sigil·lada
Lucente és present en tots els contextos, sempre de
forma minoritària. Així, la presència única i gaiebé
exclusiva de dues formes, la Lamboglia 1/3 i la Lamboglia 2/37, podria obeir a fenòmens de residualitat -tenint en compte el limitat registre estratigràfic
documentat a les vil·les rurals- o bé a l’ús d’aquests
recipients més enllà del seu moment de producció
(cap al 280/350 dC). Per altra banda, també caldria
destriar les produccions gal·les originals de les imitacions regionals, formalment idèntiques, identificables a partir del vernís i la pasta, que trobem en
contextos del segle IV i d’inicis del segle V, imitacions
que ja van ser reconegudes en el seu moment a Barcino (GRANADOS 1978).
Pel que fa al grup de la ceràmica sigil·lada gal·la
tardana, TSGT/DSP (R IGOIR 1968), podem determinar
que és una de les produccions de ceràmica fina més
ben representada en els contextos analitzats. La datació per a la primera fase d’aquesta producció (370500 dC) podria acotar-se a la Depressió Prelitoral
lleugerament més tard, amb una difusió inicial cap
l’any 400, a jutjar per la seva absència en contextos
del darrer terç del segle IV. Així, en els contextos de
la primera meitat del segle V s’observa la presència
de DSP ataronjades i grises indistintament, en poca
quantitat i restringides a unes poques formes (Rigoir
1, 3, 4, 6, 15 i 18). En canvi, durant la segona meitat
del segle V s’aprecia un augment quantitatiu d’aquesta vaixella, restringida al mateix repertori formal que
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el període anterior (Rigoir 1, 3, 4, 6, 15, 18), ara però
essencialment grises.
Sense entrar aquí en cap altre tipus de consideració
ni valoració estadística, podem apuntar que a mitjan
segle V sembla que les vaixelles de DSP gris superen
percentualment les vaixelles de TSAD/ARS, almenys
pel que fa al Vallès. Per altra banda, cal indicar que
ja s’ha determinat que gran part d’aquests materials són imitacions, presumiblement regionals, de
les vaixelles gal·les (BACARIA 1991). L’ús de vernissos
molt pobres, que recorden les vaixelles tipus “Sentromà” (GUITART 1970), o la mateixa absència de vernís en les produccions grises, permeten discriminar
aquestes imitacions de la sigil·lada gal·la original.
La presència de DSP (o imitacions) i d’hispàniques
tardanes en contextos del segle VI o posteriors, tal
com s’ha plantejat en un article recent (GONZÁLEZ
2007), s’hauria d’agafar amb molta precaució i analitzar amb rigor, ja que no s’ha valorat gens el fenomen de la residualitat de cadascun dels jaciments
i dels materials, i tampoc s’ha tingut en compte el
context ceràmic en el seu conjunt. En aquest sentit,
podem determinar que en tots els contextos dels
segles VI-VII que coneixem de l’àmbit de la Depressió Prelitoral, només trobem TSAD en un nombre
molt reduït, acompanyada escadusserament per la
presència molt puntual d’alguna DSP tardana (o
imitacions).
Dins el grup de les produccions de la TSAD-ARS,
procedents dels contextos estudiats, destaquen les
formes Hayes 59 i 61A, característiques de la segona meitat del segle IV, i que cronològicament arriben fins a la primera meitat del segle V a tot estirar
(H AYES 1972). El mateix podria dir-se de la forma
Hayes 67, a la qual s’atribueix una data final a l’entorn del 470. Aquesta forma és present en tots els
contextos estudiats datats de la primera meitat del
segle V, i es troba ja com a material residual durant
la segona meitat del segle V. La forma Hayes 61,
present en les seves variants A/B, B i C recentment
classificades (BONIFAY 2004), així com la forma 91A
i B són les altres formes més habituals en les vil·les
baiximperials de la Depressió Prelitoral, també amb
una datació entre finals del segle IV i el segle V.
Així mateix, cal tenir en compte també la presència
de dues altres formes significatives de la sigil·lada
africana D en aquests contextos. Es tracta de les
formes Hayes 76 (425/475) i Hayes 87A (450-500),
que permeten datar la formació d’aquests estrats
amb posterioritat als anys 425/450 respectivament
i segons cada cas. Per altra banda, cal considerar
i remarcar que la formació de tots aquests estrats
d’amortització s’ha generat amb anterioritat a l’any
500, d’acord amb les absències de ceràmiques fines
característiques de finals del segle V i del segle VI
(TSAD formes Hayes 87B, 87C, 89, 91C, 94, 99, 103 i
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104, llànties Atlante X). Ceràmiques i formes que sí
que trobem puntualment en estructures vinculades
als assentaments i als vilatges posteriors de l’antiguitat tardana.
L’estudi del material de vidre d’aquests contextos és
un aspecte clau a l’hora d’afegir una altra variable i
un nou element per a la datació d’aquests contextos
estratigràfics. Així, sabem que el vidre preponderant
al segle IV és incolor o de colors naturals clars, com
trobem per exemple al jaciment de can Palau (Sentmenat) (COLL 2005) amb formes com els gots Isings 96
i 106, i més rarament peces tallades d’importació mediterrània. Pels volts de l’any 400 fa aparició el vidre
de color verd oliva, que serà preponderant i majoritari
durant el segle V, i del qual trobem repertoris formals
ben definits amb les formes Isings 96, 116, 117, 120 i
126 (ISINGS 1957), a la plaça Major (Castellar del Vallès),
a can Terrés (La Garriga), a Castellarnau (Sabadell) i
a can Cabassa (Sant Cugat del Vallès). Aquest tipus
vidre desapareixerà abans de finalitzar el segle V, i és
substituït per un nou registre formal elaborat en vidre
de color “verd aigua”, del qual són representants les
formes Foy 21a, b, c i Foy 23 (FOY 1995). D’aquest
darrer tipus de vidre tenim un registre excepcional al
poblat de can Gambús-1 (Sabadell), que inicià la seva
vida cap a l’any 500 (COLL 2011).
A tall de cloenda, i basant-nos en l'anàlisi d'algunes estratigrafies i dels materials d'abandonament
de les vil·les de la Depressió Prelitoral i del Vallès,
dins l’antic territori de Barcino, podem constatar que
aquestes unitats residencials i productives amb entitat constructiva queden abandonades de manera
desigual, cap a mitjan - finals del segle V, coincidint
amb l'aparició dels assentaments rurals i poblats pagesos de l'antiguitat tardana (ROIG 2009). Aquests, en
alguns casos, reutilitzen espais puntuals de les villes baiximperials, i en d’altres s’ubiquen a les seves
proximitats.
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