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Introducció
Pel que fa a la història més remota del nostre país, més enllà
de l'època carolíngia, no tenim al nostre abast la informació
inestimable del document escrit que permet resseguir l'ocupació del
territori, les relacions entre la gent, els conflictes, les esperances,
els temors i les alegries d'una manera més o menys precisa però
quasi sempre amb una certa dignitat, amb el gruix general dels
trets ben establerts si més no aparentment. Tanmateix, per tot allò
anterior al segle IX, les nostres dades es redueixen a la mínima
expressió, a intangibles referències que són d'utilitat, només, per
conèixer els grans trets de la història o fetes considerades impor
tants que afecten alts personatges i que succeeixen en ciutats
importants o en indrets difícils de situar. Tot plegat molt poca cosa
que impossibilita, de totes totes, estructurar un discurs una mica
coherent i eficaç. Si, finalment, pretenem fer un altre pas endavant
i intentar aprofundir en la història d'una comarca, d'un petit
territori, d'un poble o d'una vila, ens adonarem de seguida que és
una tasca impossible si volem rigor i deixar de banda extrapola
cions o generalitats.
De fet, però, hi ha un camí adequat per omplir aquests buits,
per fer micra-història; un camí que fa servir mètodes diferents
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d'aproximació per arribar als mateixos resultats (o similars) que
ens condueix la lectura de vells textos escrits: l'arqueologia. En
efeote, a través de les evidències de tota mena deixades per l'home
en un lloc, recuperades amb precisió, documentades rigorosament,
estudiades amb cura i interpretades convenientment, és possible
penetrar en un món sense textos o amb referències escasses i
pobres, i copsar-ne, a grans trets, la seva història, petita i senzilla,
però important i l'única capaç d'explicar-nos, amb més o menys
profunditat, la presència humana en un lloc, les seves caracterís
tiques, la seva durada, l'organització del treball, les relacions amb
l'exterior, i mil dades més, disperses i modestes però tangibles i
segures. I en aquest cas i per refer aquesta història sense text, tan
llarga i tan poc coneguda, cada establiment humà, cada estació
arqueològica, del tipus que sigui (habitatge, necròpolis, lloc de
treball, centre artesanal, lloc d'extracció de matèries primeres,
conreus, pastures, punts fortificats, ... ) esdevé un document únic
i insubstituïble, la qual cosa pot servir per comprendre el valor
inestimable, en no existir-ne còpia, de cada un d'ells.
Conèixer-los, tenir-los inventariats, haver-los explorat serveix,
per una banda, per protegir-los car allò que sabem on és pot ser
controlat i, per l'altra, profunditzant en el seu estudi, establir les
línies mestres de la història d'un lloc, la seva cronologia, cosa que
ens haurà de permetre, relacionant-ne, per èpoques, els d'un
territori natural determinat, observar-ne l'evolució a través dels
anys. Si, a més, podem excavar alguns d'aquests jaciments ex
tensivament i intensiva, aquells que per la seva ubicació, per les
seves dimensions, per l'amplíssim ventall cronològic que abasten
o per altres raons, la intensitat de les dades serà molt més gran
i podrem començar a esbossar amb certa precisió la història d'una
contrada, d'un lloc, tot i que no tin guem ni una sola línia escrita
que ens en parli.
El coneixement de les estacions arqueològiques de Vilade
cavalls, fruit de l'interès, del civisme i d'un amor per la terra i per
la seva història, d'un grapat de gent varen fer possible descriure
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amb senzillesa però amb dignitat, la presència humana més remota
i llur evolució des d'èpoques molt reculedas fins a la romatizació.
Eren uns trets mestres, sense desbastar que marcaven, però, amb
claredat, un camí. Ara l'anàlisi més aprofundida, més acurada, la
comparació amb materials trobats en altres llocs de Catalunya,
en permet, pel que fa als jaciments arqueològics ibèrics i romans,
obtenir dades més concretes que ens dibuixen un panorama gens
diferent del de la resta del país del qual, és raonable que sigui així,
no deixa de ser-ne una part; estacions ibèriques indeterminades
però que no tenen res a veure amb els oppida enturonats, vil·les
romanes hàbilment situades damunt dels conreus i protegides dels
vents dominants, estacions indígenes que es romanitzen i una
notable densitat de població ens permeten entrellucar una ocupa
ció antiga i de certa intensitat, admirablement adaptada a l'entorn
i dedicada a l'agricultura, a la ramaderia i a l'explotació del bosc
i que estigué, almenys des de l'inici de la romanització, a redós
d'Egara, el futur municipi d'època flàvia i, més enllà, en el segle
cinquè, seu episcopal però una ciutat peculiar de la qual no se'n
coneix el nucli urbà i que potser mai arribà a existir sinó que només
hauria estat el centre administratiu, cívic i religiós del territori de
la ciuitas.
El treball, però, tot just ha estat iniciat. Noves estacions, més
prospeccions, alguna excavació, hauran de servir per confirmar,
matisar o rebutjar algunes (o totes) de les idees que hem apuntat
i que ara semblen sòlidament ancorades. És, però, la grandesa
d'aquest oficil i l'única manera d'anar endavant.
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2

Aquest interessant jaciment, pràcticament inèdit m es localitza a
poc més d'un quilòmetre al nord del poble de Viladecavalls, més enllà
de l'estació, seguint el camí, a uns quatre-cents metres, abans d'arribar
al traçat de l'actual autopista de Barcelona a Manresa que ha creat
un nou límit artificial al sector septentrional del terme municipal. El
lloc és una zona de bosc de pins, ben arrecerada, protegida dels vents
freds del nord i mirant cap a migdia, a poc més de tres-cents metres
sobre el nivell del mar i de fet en els primers contraforts de les
muntanyes de la serralada Pre-litoral que s'alcen cap al nord i nord
oest i conformen una barrera natural. L'establiment es localitza en un
indret pla, amb una lleugera inclinació cap a tramuntana, dominant
els camps de conreu que se situen cap al sud i a l'abast del bosc que
deuria cobrir, com ara, les zones muntanyoses. La riera de Can Corbe
ra s'hi troba a tocar i una sèrie de camins d'origen molt antic comuni
quen admirablement aquest establiment amb els altres que s'han
assenyalat en aquestes contrades i amb Terrassa (Figura l).

(l) La notícia més llarga i treballada a M. Teresa NOLLA, Medi geogràfic,
paleontologia, prehistòria i món antic a Història de Viladecavalls. Vila
decavalls, Ajuntament de Viladecavalls, 1991, p. 26-27 i 38-49.
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1. Terme municipal de Viladecavalls. Situació dels jaciments arqueològics coneguts:
1) can Trias; 1 bis) can Missert; 2) Sant Miquel de Toudell; 3) vinya de la Salut;
4) la Planassa; 5) el Molinat; 6) camí del Molinat.
(Segons Història de Viladecavalls, Viladecavalls, 1991, p. 27)
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3

Lvescobriment, treballs i evidències

Aquesta estació sembla que haria estat coneguda pel sr. Ramir
Masdeu de Terrassa< 2i però no hauria estat mai publicada. A les
darreries dels anys seixanta i primeries dels setanta, Enric Ibañez
i M. Teresa Nolla, amb un grup de joves preocupats pel patrimòni
històric i arqueològic de la contrada i moguts per la destrucció ver
gonyant del jaciment de can Trias endegaren una política de pros
peccions del terme municipal de Viladecavalls de cara a aconseguir
una carta arqueològica completa del territori que ajudés a pre
servar aquelles estacions i d'aplegar informació en prospectar els
sectors on es trobaven possibles evidències de presència humana.
Els resultats no es feren esperar i ben aviat s'augmentà consi
derablement la nòmina de jaciments del terme.< 3)
Un dels descobriments principals, per la gran extensió que
ocupaven les troballes i per la presència de restes estructurals

(2) NOLLA, Medi geogràfic, paleontologia, prehistòria i món antic a
Història de Viladecavalls, p. 48 on es diu: «Als camps situats prop de
l'estació vam trobar la vil·la romana que el sr. Masdeu ja coneixia ... »
(3) Doneu un cop d'ull a: NOLLA, Medi geogràfic... citat, p. 26-27, on
s'assenyalen, en un plànol molt útil, totes les estacions identificades.
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importants, fou l'estació del Molinat i el seu apèndix natural, el
camí del Molinat, més cap al nord al llarg d'un viarany antic que
en fer-s'hi obres i ampliar-lo va permetre recuperar una quantitat
notable de material arqueològic. Allí no s'hi han assenyalat murs
ni paviments, només terrissa la qual cosa ha fet pensar en un espai
perifèric de l'edifici central i, potser també, en un abocador, en una
de les escombreres de l'hàbitat. Només una exploració més apro
fundida podria solucionar aquesta qüestió.
El nucli central del jaciment, el Molinot, es troba en una àrea
lleugerament inclinada de nord a sud però sense dificultats topo
gràfics naturals que dificultessin la possible existència d'un lloc
d'habitació. Bona part de l'estació se situa ara mateix a sota del
bosc de pins i mata baixa, que emmascara el lloc i en fa difícil no
ves prospeccions, però que el preserva de l'erosió i de les agressions
incontrolades dels clandestins.
El lloc fou objecte, durant vàries campanyes d'estiu, de pros
peccions intensives que serviren per aplegar gran quantitat de
material arqueològic, imbrices, tegulae, testae, fragments de sòls
d'opus signinum, alguns in situ i uns quants sòcols de paret de
pedra seca del país i murs de pedra i morter de calç. Sovintejaven,
també, els trossos de dolium. No hi havia cap mena de dubte en
considerar aquesta estació, almenys en una etapa molt determi
nada de la seva història, com una vil·la romana, corn semblaven
indicar les terrisses d'importació. El lloc fou visitat pel professor
Miquel Tarradell i la seva muller, l'any 1974, que confirmaren el
diagnòstic i que animaren l'equip a continuar en la tasca de sal
vaguarda del patrimoni arqueològic_C4 l
Més endavant S.J. Keay, que conegué directament la terrissa,
en feu referència en la seva tesi,C5 l cosa que involuntàriament
ocasionà un malentès ja resolt_CGl

(4). NOLLA, Medi geogràfic, paleontología, prehistòria i món antic, p. 48-49.
(5). S. J. KEAY, Late roman amphorae in the Western Mediterranean. A
typology and economic study: the catalan evidence. Oxford, 1984, BAR
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international Series, 196, vol. II, p. 637, on fa referència a la localització,
a Viladecavalls (sense precisions) d'àmfora de la forma Africana IIC.
(6). En efecte, recollí aquesta notícia, breu i imprecisa, Ramon Jàrrega
en la seva tesi doctoral (R. JARREGA, Poblamiento y economía en la costa
este de la Tarraconense en época tardorromana (siglos IV-VIJ, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1992, p. 661) amb tota la prudència del món.
El fet de ser membre del tribunal que la jutjava va permetre no només
confirmar la dada sinó ampliar-la convenientment.
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En les diverses prospeccions que es varen fer a l'entorn del
Molinot i en els camps, boscosos, propers es va recollir un conjunt
notable de material, majoritàriament ceràmic (amb alguns
fragments de vidre, objectes de ferro i de bronze) que es con
centrava preferentment en el sector on era possible identificar
restes de murs de pedra seca i pedra i morter de calç, visible en
superfície, en algun cas, o en els talussos i desnivells del lloc i on
cal localitzar l'edifici de la vil·la i més enllà, sense solució de
continuïtat, en l'anomenat «Camí del Molinat», una drecera que hi
mena.
Ara com ara, no és possible diferenciar, a partir de l'anàlisi
dels objectes recuperats, si hi hagué, abans de l'aparició de l'edifici
rural romà, un establiment indígena independent o si hi ha, entre
un i altre, continuïtat. Només intensificant la prospecció i fent-la
adequadament podríem solucionar aquesta qüestió que queda
plantejada. Més endavant tornarem sobre aquest problema fent
unes quantes consideracions a partir de les dades que posseïm i
on donarem el nostre punt de vista a partir de les evidències que
tenim a l'abast.
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Com veurem tot seguit, el material és interessant i força
nombrós si bé notablement heterogeni. Així és quan prospectem
un jaciment arqueològic amb una llarga ocupació. El material
recuperat, aleatori, és, tanmateix, una mostra precisa i ben repre
sentativa de l'ocupació del lloc i, per tant, ens permet fixar amb
certa precisió els límits cronològics de la presència humana en
aquell indret i, menys clarament, la continuïtat o discontinuïtat
d'aquest fet.
En canvi, mancats d'una relació estratigràfica, el material no
més pot ser analitzat per ell mateix deixant de banda les possibles
relacions, el poder datar amb seguretat les estructures i el copsar
les diverses fases i moviments en la història del lloc. Com veiem,
doncs, resultats gens espectaculars però que dins de la seva mo
dèstia permeten poder afirmar sense dubtes l'existència d'un esta
bliment ibèric, pre-romà, de característiques desconegudes però
que podem suposar que era una cabana/granja que caldria relacio
nar amb algun poblat de les rodalies i, més endavant, l'establiment
d'una vil·la de tipus romà, la importància, superfície i funció de la
qual no ens són conegudes (manca excavar en extensió) però que
podem deduir sense massa dificultats.
Per tant, condicionats per l'origen del material, no podem fer
altra cosa que analitzar-lo detalladament ordenant-lo cronològi
cament. En acabar i a partir d'aquests objectes recuperats inten
tarem treure'n unes conclusions sobre la funció i l'evolució del
lloc des del moment mateix de la seva ocupació fins a l'abandó
definitiu.

Material ibèric i de tradició
Hi ha un conjunt notable de material antic, anterior al canvi
d'era, i, en algun cas, clarament pre-romà. Vegem-ne les peces més
interessants:
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Ceràmica ibérica pintada antiga
l) MV 347 (fig. 11,13). Gerra o urna de llavi molt obert cap a
l'exterior, amb un diàmetre màxim de 26 cm, amb una argila fina,
ratllable, amb punts minúsculs, ben deperada, de color beix i amb
una decoració de pintura vermella fosca formant una banda a la
vora exterior del llavi i amb un seguit de cercles concèntrics dobles
ornamentant la part interna de la vora. Aquests recipients i
aquesta decoració corresponen a una fase antiga de la ceràmica
ibèrica que trobem a bastament en contextos del segle V i IV
a.C. Hi ha un altre fragment, informe, del mateix tipus de ceràmi
ca (MV 276).

Ceràmica indígena (o ibèrica) oxidada
2) MV 269 (fig. 11,11). Plat amb carena molt marcada i vora
desenvolupada i oberta a l'exterior, de diàmetre indeterminat.
L'argila és dura, uniforme i ben depurada, de color beix, amb les
parets exteriors polides i amb la paret interna facetada i l'externa
amb el puntejat del torn. Per la qualitat de l'argila i per l'aspecte
general la considerem de tradició ibèrica.
3) M 197 i 198 (fig. 7,1). Bol de llavi engruixit de 14 cm de
diàmetre màxim, d'argila bicolor, rosat i gris, dura, rugosa,
compacta, amb puntets blancs ben visibles, amb les parets exteriors
de tacte rugós i amb el punt del torn evident. Escudelles d'aquesta
mena són ben conegudes en contextos a partir de l'Ibèric Ple i en
continuem trobant fins a la Baixa República.
4) M 552, 553 i 558 (fig. 7,9). Bol de llavi arrodonit internament
i exteriorment marcat per un solc, de 20 cm de diàmetre. Argila
marronosa-ataronjada, dura, uniforme, compacta i bastant ben
depurada. L'exterior del vas és recobert per una mena d'engalba
23

espessa i fina de color negre opac. Sembla la imitació de la forma
l de Lamhoglia de la campaniana B, itàlica, un bol a bastament
copiat pels terrissaires d'aquestes contrades.C7l

Ceràmica d'engalba blanca
5) V. 461 (fig. 7,7). Gerra o recipient semblant de perfil en S
i llavi petit però ben diferenciat, de secció triangular i de 9 cm de
diàmetre màxim. L'argile és tipus «santwitx» amb el nucli grisós
i els exteriors rosats, dura, uniforme i ben depurada. Les parets
internes i externes, recobertes amb una engalba de color blanc
grogós. Es tracta de ceràmica d'engalba blanca, ben coneguda i que
cal datar a partir de la meitat del segle II a.C. i que desapareix
en el darrer quart del segle I a.c.<sJ
(7). Bols d'aquesta forma en trobem, per exemple, entre les imitacions
en ceràmica emporitana o en altres tipus de terrisses fines de tradició
ibèrica, en quantitats notables. Degué ser una forma d'èxit que conti
nuarà produint-se pen bé fins al segon quart del segle primer o més enllà.
Vegeu: X. AQUILE, R. MAR, J.M. NOLLA, J. RUIZ DE ARBULO i E.
SANMARTÍ, El fòrum romà d'Empúries (Excavacions de l'any 1982). Una
aproximació arqueològica al procés històric de la romanització al nord
est de la Península Ibèrica, Barcelona, 1984 (Monografies Emporitanes
VI), p. 373, fig. 130, 11 i 12) (forma 14) o J. M. NOLLA i J. CASAS Les
ceràmiques fines locals o indígenes del nord-est de Catalunya a època
baix-republicana (darreries del segle III a.C. a principis del segle I d.C.),
Barcelona, Societat Catalana d'Arqueologia, 1992, p. 11-20. També J.
CASAS, P. CASTANYER, J.M. NOLLA i J. TREMOLEDA, Ceràmiques
comunes i de producció local d'època romana. I. Materials augusta/s i
alto-imperials a les comarques orientals de Girona. Girona, Centre
d'Investigacions Arqueològiques, 1990 (Sèrie Monogràfica núm. 12), p.
87-91 i catàleg.
(8) Sobre aquestes ceràmiques: J.M. NOLLA, La ceràmica d'engalba
blanca. Una nova aportació a l'estudi del període baix-republicà (segles
II-1 a. C.) al nord-est del Principat a Estudi General. Milscel·lània com
memorativa del desè aniversari del Col·legi Universitari de Girona, l,
1981, p. 51-52. També AQUILUÉ, MAR, NOLLA, RUIZ DE ARBULO i
SANMARTÍ, El fòrum... citat, p. 375.
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6) M 116 (fig. 8,17). Gerra de coll tronco-cònic i llavi engruixit
i evident, de 14 cm de dia.metre màxim. Argila dura, compacta, ben
depurada i molt ben cuita de color beige. Engalba grogosa, espessa,
recobrint la paret exterior.
Hi ha nombrosos fragments informes que es podrien associar
a aquestes produccions que perduraran, com a mínim, fins a època
augustal o més enllà.

Kalathos pintat
7) M 84 (fig. 10,5). Kalathos pintat de mides notables (40 cm
de diàmetre de boca) i llavi quasi recte. L'argila és beix taronja i
no s'ha conservat cap fragment de pintura. Aquest material és
característic dels segles II i I a.C. i abundantíssim.< 9 l
Nombrosos fragments de base i informes corresponent a aquest
tipus de vas (MV 263, MV 291, M 356, M 89, M 86, M 271 i MV
330).

Ceràmica oxidada i reduïda similar a les emporitanes
8) V 460 (fig. 11,5). Plat o bol de peu molt peculiar amb un cercle
concèntric ben marcat al mig i superfície de repòs reduïda a una
aresta, de 8'8 cm de diàmetre. L'argila és dura, uniforme, compacta
i molt ben depurada, de color beige-rosat i amb les parets exteriors
polides.
Tant per les peculiaritats de pasta i acabats com pel perfil de
la peça, cal que l'associem a les produccions locals indígenes de
(9). Sobre aquesta forma consulteu: M.J. CONDE, La producció ceràmica
en el món ibèric: el «kalathos», anàlisi i classificació. Tesi doctoral,
Universitat de Barcelona, 1990; ID., Les produccions del «kalathoi»
d'Empúries i la seua difusió mediterrània (segles II-1 a.C.J a Cypsela, IX,
1991, p. 141-168.
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ceràmica fina que trobem cuites a foc oxidant i reductor. Recorden
extraordinàriament les ceràmiques emporitanes baix-republicanes
produïdes al nord-est del Principat. 00l
9) M 63 (fig. 7,4). Plat o bol idèntic a l'anteriorment descrit (V
460), amb diàmetre de base de 6 cm. Argila de color rosat.
10) M 129 (fig. 7,6). Plat o bol de 7 cm de diàmetre de base.
Argila bicolor, beix-rosat i les parets exteriors grises.
11) M 121 (fig. 7,10). Plat o bol de 7'4 cm de diàmetre de base.
Característiques idèntiques que M 129.
12) M 125 (fig. 7,11). Bol de 7'6 de diàmetre de base. Carac
terístiques idèntiques que M 129 i M 121.
13) M 123 (fig. 11,12). Fons d'un bicònic de color beix, de 7 cm
de diàmetre de base. S'ha de assimilar als fragments V 460 i M
63.

(10). Ja de l'Ibèric Ple hi ha, arreu de la faixa costanera catalana, unes
produccions ceràmiques molt peculiars, amb argiles grises (grises de la
costa catalana), amb un repertori de formes determinat que procedi
rien d'innombrables tallers difícils de definir i de rastrejar. A partir dels
inicis del segle II a.C., al nord-est de Catalunya, es consolida i acapara
pràcticament tota la producció d'aquesta mena de terrissa, un taller amb
molta personalitat que situem hipotèticament a Empúries o en el seu
rerapaís immediat i que inunda amb els seus recipients el territori de
l'entorn (Alt i Baix Empordà, Selva, Gironès, Pla de l'Estany ...) i, per
mar, arriba arreu amb certa continuïtat. Aquest taller (o conjunt de
tallers) es troba directament relacionat amb altres que produïen kalathoi
pintats i ceràmiques d'engalba blanca (AQUILUÉ, MAR, NOLLA,
RUIZ DE ARBULO i SANMARTÍ, El fòrum... citat, p. 370-376). Trets
característics d'aquesta producció són algunes formes, els acabats i els
peus, molt personals (AQUILUÉ, MAR, NOLLA, RUIZ DE ARBULO i
SANMARTÍ, El fòrum ... citat, p. 370,374; NOLLA i CASAS, Les
ceràmiques.. . eitat, p. 11-20).
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14) MV 47 (fig. 11,6). Fons d'una ampolleta de base plana i
panxa globular amb un diàmetre de 3'4 cm. L'argila és rosada,
dura, uniforme, compacta i molt ben depurada. Idèntica producció
que V 460, M 63 i M 123.
15) MV 45 (fig. 11,7). Fons d'un bicònic gris de 4'2 cm de diàme
tre de base. Variant reduïda de les produccions comentades (V 460,
M 63, M 123 i MV 47).
Hi ha molts fragments sense forma que cal classificar dins
d'aquestes produccions, una de les mas representades numè
ricament entre els fragments recuperats, juntament amb els

kalathoi.

Àmfores ibèriques o de boca plana
Cal que ens referim, en bloc, a un conjunt notable de fragments
d'àmfora de boca plana que tenen les mateixes característiques,
amb argiles més o menys dures, bicolors o amb pasta tipus
«santwitx», amb exteriors raspatllats o llisos i amb perfils molt
similars i de cronologia imprecisa entre el segle V/IV i l'I a.C.
16) M 80 (fig. 10,11). Diàmetre de la vora 13 cm.
17) M 83 (fig. 10,13). Diàmetre de la vora 11 cm.
18) T 81 (fig. 10,14). Diàmetres de la vora 14 cm.
19) T 82 (fig. 10,15). Nansa.
Aquest contenidores són tan abundants que només n'hem
estudiat en detall una mostra (T 436, M 349, T 88, S 697, S 696
i S 656).
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Altres produccions
Assenyalarem, també, molts altres bocins, sense forma o poc
significatius que no estudiem però que cal tenir presents a l'hora
de valorar el jaciment.
Mencionem un gran gerro de coll de cigne, clarament de l'Ibèric
Antic i Ple (MV 270), un bol de ceràmica bicolor (MV 275), o un
recipient similar amb dues nanses contraposades horitzontals
(TM 132), amb pasta «santwitx». Entre el material d'importació
ben datat caldria que fécim referència a uns quants fragments de
ceràmica campaniana de tipus B (S 714) amb la forma Lamboglia
5/7 identificada (MV 245). Aquesta producció de la Itàlia tirrènica
ens proporciona una datació molt precisa entre el 150 i el 50 a.C.

Material alto-imperials
Passarem a estudiar, tot seguit, les ceràmiques característi
ques de la plena romanització, importades· i locals, on podrem
comprovar la continuïtat sense talls aparents en l'ocupació de
l'indret del Molinat. Cal que assenyalem que alguns tipus ceràmics
tenen el seu origen en el món de les terrisses indígenes de la Baixa
República però que s'adapten als nous temps amb repertoris de
formes clarament mediterrànies i estandaritzades.

Ceràmiques emporitanes tardanes o similars
Es tracta d'una evolució, sense solució de continuïtat, de la vella
producció de ceràmica emporitana que, ara (a partir de la segona
meitat/darrer terç del segle I a.C.), només treballa amb focs
reductors, amb acabats molt uniformes i amb tons grisos molt clars
i modificant el repertori de formes on sovintegen les imitacions de
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les ceràmiques campanianes més modernes i dels primers pro
ductes de la Terra Sigillata itàlica, especialment de les terrisses
d'Arezzo.(lll
20) M 202 (fig. 7,2). Gran plat de llavi alt i obert de 56 cm de
diàmetre. És una forma ben coneguda.0 2l Uns forats assenyalen que
la peça fou reparada (o almenys s'intentà fer) d'antic. Hi han altres
fragments informes que podrien classificar-se en aquest grup.

Terra sigillata itàlica
Les produccions més antigues d'Arezzo, comencen a detectar
se a partir de la segona meitat del segle I a.C., intensificant-se
notablement en època d'August per decaure i fer-se rares a partir
del principat de Tiberi.n3 J
21) S 28 (figures 8, 4). Gran plat de peu robust, i recte amb
decoració al fons intern de fins trets de rodeta dins d'una corona
circular marcada per dos solcs impresos. Argila beix, molt fina i
ben depurada, uniforme i vernis vermell ben adherit i espès de co
lor vermell amarronat. No és fàcil precisar-ne la forma, car pot ser
diversos tipus de plat, però pensem que podria assimilar-se a la
forma Atlante VIII o IXY 4 l

(11). CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, Ceràmiques
comunes ... citat, pp. 41-42 i 104-115.
(12). Vegeu, per exemple, CASAS, CASTANYER, NOLLA i TRE
MOLEDA, Ceràmiques comunes ... , citat, pp. 104-105 i 202-203, d'època
augustal.
(13). G. PUCCI, Terra sigillata itàlica a Atlante delle forme ceramiche.
II. Ceramica fine romana nel baccino mediterraneo (tardo ellenismo e
prima impero). Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale, Roma,
Instituta della Enciclopedia Italiana, 1985, pp. 365-380.
(14). Hi ha diversos plats, amb formes distintes, als quals podria
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22) M 27 (fig. 8, 5). Copa o bol de parets molt obertes, amb solcs

ornamentals paral·lels a la vora. Forma Atlante XX, probablement,
o similar.<1 5) Característiques idèntiques a S 28.

23) M 29 (fig. 8,3). Fragment informe d'un bol decorat amb

motius florals de gran qualitat.

Assimilem a aquesta producció un fragment publicat(lG) i que
no hem tingut ocasió d'estudiar directament amb un segell rec
tangular al mig del fons intern on sembla que es pot llegir NRE.

Terra Sigillata sud-gàl·lica
Aquestes produccions de la Graufesenque són omnipresents en
contextos alto-imperial de Catalunya des de principis del segle
primer esvandint les terrisses itàliques i només en competència
amb les sigillates locals primer i amb les africanes, després.

24) M 38 (fig. 8,6). Vora d'un gran bol decorat de la forma

Dragendorff 37.<17) Argila dura, uniforme, compacta, molt ben de-

assimilar-se el nostre fragment (per exemple, les formes Goudineau 15,
17, 23, 26 o 28 o VIII/IX de l'Atlante (PUCCI, Terra sigilatta... citat, pp.
382-383). Li correspondria una datació dels darrers anys del segle I a.C.
o poc després.
(15). PUCCI, Terra sigillata... citat, pp. 388-389 que detectem, per primer
cop, en contextos del 25/20 a.C. i que esdevé abundosa a partir del 15/
10 a.C.
(16). NOLLA, Medi geogràfic ... citat, p. 39, fi.g. 1,1.
(17). Forma que apareix per primer cop cap al 60 d.C. (J. NIETO, La Terra
Sigillata decorada a Excavacions arqueològiques subaquàtiques a Calla
Culip. I. Girona, Centre d'investigacions arqueològiques, 1989 (Sèrie
Monogràfica núm. 9), p. 176-179. Serà, indubtablement, el bol decorat
de més èxit.
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purada amb presència de puntets minúsculs blancs i vernís espès,
ben adherit de color vermell fosc.
25) M 36 (fig. 8,7). Mateixa forma i mateixes característiques
que M 38.
26) V 505 (fig. 11,3). Forma Dragendorff 37,. possiblement.
Decoració amotllada, a la paret externa, amb cercles concèntrics
i motius vegetals.
27) V. 507 (fig. 11,4). Forma Dragendorff 37 o similar. Decora
ció figurada; un animal (Un felí?) corre cap a l'esquerra.
Hi ha també altres fragments informes llisos (M 33, M 39) i
decorats (M34).

Ceràmica de parets fines
A partir dels gobelets baix-republicans, aquests gots o petites
copes per a beure són característics dels jaciments d'aquestes
contrades amb una evolució ben coneguda i un seguit de pro
duccions, molts personals, que hom localitza en diversos indrets de
la mediterrània occidentalY 8 l
28) V 463 (fig. 7 ,3). Gopa de llavi senzill, només diferenciat
internament per un engruiximent. Argila dura, uniforme, com
pacta, molt ben depurada, de color ataronjat daurat sense cap mena
de recobriment.

(18). Sobre la problemàtica de la ceràmica de parets fines a Catalunya
podeu consultar: A. LÓPEZ, Las cercimicas romanas de paredes finas en
Cataluña. Barcelona, 1984 (Quaderns científics i tècnics, núm. 2).
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29) M 61 (fig. 7,13). Gobelet de cos alt. Argila ataronjada, dura,
uniforme i compacta, molt ben depurada.
Hi ha molts altres fragments, vernissats i sense, que docu
menten l'arribaba d'aquests productes fins a les darreries del segle
primer (V 431, V 421, V 425, V 429, V 428, V 432, V 433, V 430,
V 434 i M 380).

Ceràmica comuna oxidada
En aquest calaix de sastre hi col·loquem produccions molt di
verses, moltes de les quals cal suposar que tenen un origen local.
Totes les que comentem a continuació són antigues però no queda
clar que totes s'hagin de datar a l'Alt Imperi. En aquells casos més
clars assenyalarem possibles paral·lels i proposarem una cronologia
determinada.
30) M 62 (fig. 7,12). Ampolla de cos globular i coll cilíndric molt
alt, amb una sola nansa. Argila rosada, dura, uniforme i ben
depurada.
31) M 60 (fig. 10,1). Similar a l'anterior (M 62) però molt més
gran. Argila beix, compacta, i engalba groga a la paret exterior.
Aquests recipients són característics d'època augusta! i post
augustal al nord-est de CatalunyaY 9)
32) M 118 (fig. 10,4). Gerra amb una sola nansa de 8 cm de
diàmetre de boca. Argila rosada, dura.
33) VM 643 (fig. 10,10). Gerra de coll tronco-cònic i llavi en-

(19). CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA. Ceràmiques

comunes ... citat, pp. 88-89, 130-133, 190-191 i 194-195.
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gruixit externament. Argila ataronjada, dura, rugosa amb puntets
ben visibles, brillants(mica) i blancs. La paret externa és recoberta
per una engalba de color groc/blanc i la interna és reservada.
34) MV 43 (fig. 10,2). Olla amb dues nanses contrapossades de
16 cm de diàmetre de boca. Argila ataronjada, ratllable sense
recobriments.
35) V 500(fig. 11,1). Plat de parets bombades i llavi ben marcat
i recte. Argila beige, ratllable, uniforme i ben depurada, amb pre
sència de puntets minúsculs brillants. Sense recobriments de cap
mena.
36) MV 50 (fig. 10,9). Gibrella, possiblement de mides
considerables. El llavi, arrodonit, mostra una decoració impresa.
Argila dura, vermellosa.
37) MV 48(fig. 11,8). Copa(?) de base plana i massissa. Argila
beix, dura, compacta, ben depurada, amb el puntejat del tron ben
visible a l'exterior.
38) MV 51 (fig. 11,9). Copa (?) molt semblant a l'anterior (MV
48) però amb l'argila rosada.
39) M 353 (fig. 11,2). Tapadora. Argila marró, dura, uniforme
i les parets exteriors de color beix.

Ceràmiques reduïdes de cuina
Sota aquest nom s'amaga una importantíssima producció lo�al
d'olles, cassoles, tupins que evolucionen poc al llarg del temps i que
s'utilitzaven a la cuina. Són produccions de qualitat molt diversa
i on hi ha productes fets a mà o a torn lent, amb argiles molt poc
depurades al costat d'altres d'una bona factura.
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40) MT 95 (fig. 7,8). Olla de perfil en S de 14 cm de diàmetre
de boca. Argila rugosa, granulosa, de color gris molt fosc.
41) M 206 (fig. 7,5). Semblant a l'anterior (MT 95), amb un
diàmetre de boca de 22 cm.
42) V 458 (fig. 10,8). Semblant a MT 95 i M 206. Nòduls de calç.
43) M 596 (fig. 7,15). Semblant als anteriors. Diàmetre de boca
de 18 cm.
44) M 541 (fig. 7,17). Semblant als anteriors. Diàmetre de boca
de 22 cm.
45) M 549 (fig. 7,5). Semblant als anteriors.
46) M 112 i M 119 (fig. 8,14). Urna de llavi engruixit de 18 cm
de diàmetre. Argila rugosa, grollera, amb desgreixant evident, de
color gris negre.
47) M 85 (fig. 10,6). Semblant a l'anterior amb un diàmetre de
boca de 34 cm.
48) M 126 (fig. 8,16). Olla de 12 cm de diàmetre de boca. Argila
grisa, rugosa, de certa qualitat.
49) M 128 (fig. 8,15). Plat (o tapadora) de vora molt oberta.
Argila grollera, amb desgTeixant, de color gris negre.
50) MT 95 (fig. 10,7). Olla de 14 cm de diàmetre de boca.
Característiques similars a M 128.
51) MT 105 (fig. 7,14). Cassola de parets obertes, base plana
i llavi engruixit, de 20 cm de diàmetre de boca. Grollera reduïda.
52) M 535 (fig. 7,16). Idèntic a l'anterior (Mt 105).
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Morters
53) VM 640 (fig. 10,12). Vora de 17 cm de diàmetre de boca,
d'argila dura i rugosa de color beige amb p�nts blancs ben visibles
i amb una engalba de color groc clar recobrint les parets interiors
i exteriors. c 2 oJ

Àmfores
Hi ha fragments diversos corresponents a recipients molt
variats, amb contenidors per a oli (Dressel 20) d'origen bètic, per
a vi, itàliques (Dressel 2-4) i de procedència local (Pascual l i
Dressel 2-4), per a salaons de peix (Dressel 7-11) i algun altre
fragment indeterminat. El panorama és característic de qualsevol
estació alto-imperial d'aquest territori.
54) V 507 (fig. 8,12). Nansa d'amfora Dressel 20 bètica. Argila
beix, rugosa, amb puntets petits marronosos i vermells.
55) M 117 (fig. 9,1). Boca d'àmfora de la forma Dressel, 2-4
probablement itàlica, amb argila dura, beix i cristalls volcànics.
S'ha de datar a partir del principat d'August.
56) V 409 (fig. 8,10). Nansa d'àmfora de la tarraconense

(20). Per l'horitzontalitat de la vora sembla que s'hauria de considerar
alto-imperial, dels segles I o II d.C. Vegeu-ne paral·lels a M. VEGAS,
Ceràmica común romana del Mediterrdneo occidental, Barcelona, 1973
(Publicaciones Eventuales núm. 22), pp. 28-34; C. AGUAROD, Ceràmica
romana importada de cocina en la Tarraconense, Saragossa, Institución
Fernando el Católico, 1991, pp. 121-185; CASAS, CASTANYER, NOLLA
i TREMOLEDA, Ceràmiques comunes ... citat, pp. 316-319.
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(Dressel 2-4, probablement). Argila rugosa, vermella, amb desgrei
xant de quars ben visible.
57) MV 260 (fig. 8,11). Dressel 7-11 o similar, àmfora sud
hispànica de salaons de peix. Argila groc-beix, farinosa, amb punts
brillants i blancs.
58) T 444 (fig. 9,3). Semblant a l'anterior (MV 260).

Tègula
59) V 131 (fig. 8,9). Cal fer referència a aquesta peça,
valuosíssima, un fragment de tègula, amb una inscripció marcada
profundament després de la cuita.
Una ratlla recta ben fonda separa dos espais, el de dalt
inintel·ligible i el de baix on s'hi poden observar quatre lletres C
(o G) M I (o L) i s.< 21l
Esmentem entre les teules planes un fragment amb un clau de
ferro que devia fixar-la al trespol.
Hem de comentar, finalment, altres fragments significatius
que hem identificat però que corresponen a bocins informes. Hi ha
ceràmica africana de cuina (V 452 i MV 54, en aquest cas perta
nyent a una cassola de pàtina cendrosa i vora ametllada); un frag
ment sense forma de T. S. africana C (M 37) i un altre de T. S.
clara B (T 41).

(21). Fotografiada a: NOLLA, Medi geogràfic ... , citat, p. 40.
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Material baix-imperial
En aquest darrer apartat passarem revista als fragments
ceràmics més tardans, africana D i àmfores, que ens han de fornir
els elements cronològics més moderns de l'estació i, per tant, un
terminus post quem força aproximat de l'abandonament del lloc.

Africana D
Les característiques dels diversos fragments són idèntiques:
argila rugosa, dura i compacta, de color taronjós molt viu, amb
puntets minúsculs, foscos i brillants i un vernís ben adherit no
massa gruixut i de qualitat que recobreix els llavis i les parets
internes i que, sovint, reserva les parets exteriors que es mostren,
moltes vegades, facetades.
60) M 26 (fig. 8,1). Vora d'un plat de la forma Hayes 6l.c22J
Assenyalem un altre fragment informe (M 40) assimilable a
aquesta mateixa forma.
61) S 639 (fig. 8,2). Vora d'una gran plata de 52 cm de dia.me
tre de boca. Es tracta d'un exemplar notable, rar i poc conegut que
assimilaríem a la forma Conímbriga 1975, LXXI, núm. 90 o
Atlante, tav. XXXVI, 2.c 23 J
(22). J.W. HAYES, Late roman pottery. A catalogue of roman fine wares,
Londres, 1972, pp. 100-107; A. CARANDINI (Coordinador) Atlante delle
forme ceramiche. I. Ceramica fine romana nel bacina mediterraneo (medio
e tardo impero). Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale, Roma,
Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 83-84 amb una cronologia
de segles quart i cinquè.
(23). CARANDINI (Coordinador),Atlante ... , citat, p. 85, dels segles quart
i cinquè i «raramente documentata nel Mediterra,neo occidentale ed
orientale e sulla costa atlantica».
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62) MV 343 (fig. 8,8). Fons d'un bol de la forma Hayes 91, amb
la part interior decorada a rodeta amb motius senzills triangulars.
És una de les formes més abundoses en aquesta producció (com la
Hayes 61, per altra banda) i amb una cronologia laxa a partir de
la segona meitat del segle quart.<24 l

Àmfores
Un conjunt notable on destaquen alguns fragments informes
d'origen innegablement africà.
63) V 391 (fig. 8,13). Vora d'àmfora de 14 cm de diàmetr<=:, Argila
de color taronja molt viu, dura, rugosa, força ben depurada però
amb presència de puntets marrons i nòduls de calç. A l'exterior,
restes d'una emgalba beix, espessa, molt perduda. Africana IIC o
Keay Vr.< 25 l
64) M 354 (fig. 9,2). Vora d'àmfora. Idèntica a V 391. Africana
IIC o Keay VI.
65) MV 341 i MV 342 (fig. 9,6). Coll d'àmfora de 12 cm de
diàmetre de boca. L'argila és de color taronja viu, dura, rugosa, amb
puntets foscos i nòduls de calç.
Engalba exterior beix ben adherida. L'assimilaríem a la forma

(24). HAYES, Late roman ... , citat, pp. 140-144; CARANDINI
(coordinador)Atlante ... , citat, pp. 105-107, amb una cronologia de mitjan
segle quart endavant.
(25). KEAY, Late roman..., citat, pp. 118-121. Aquest recipient també es
localitza a l'important abocador del fòrum de Tarragona que es data, amb
molta precisió, a mig segle cinquè (J.A. REMOLÀ i A. ABELLÓ, 3.8. Les
àmfores a TED'A, Un abocador del segle V c. C. en el fòrum provincial de
Tarraco, Tarragona, 1989 (Memòries d'Excavacions, 2), pp. 253-254.
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Vila-romana 8.58 o potser una variant de la forma Keay XXV, en
tots dos casos amb una cronologia segura dins del segle cinquè.< 26>
66) M 345 (fig. 9,4). Nansa d'argila beix, rugosa, amb petits
nòduls marrons i vermells. Les parets exteriors de color beix-rosat.
Cal que l'assimilem a la forma Keay XIX.< 27 i
67) M 114 (fig. 9,5). Nansa. Semblant a l'anterior però de color
més groc-blanc. Forma Keay XIX o similar.

(26). KEAY, Late roman ... , citat, pp. 184-212; REMOLÀ i ABELLÓ, 3.8.
Les àmfores... citat, p. 270.
(27). KEAY, Late roman... , citat, pp. 156-168., També presents en l'abo
cador del fòrum tarragoní (REMOLA i ABELLO, 3.8. Les àmfores ... , citat,
pp. 294-294).
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5

l

L'estació del Molinat
i el seu territori

Un jaciment arqueològic ha de ser sempre analitzat en relació
al seu entorn puix que és, no hi ha dubte, un element més de tot
un conjunt absolutament interrelacionat i que només és possible
un acostament adequat si es fa observant l'existència d'altres es
tacions del mateix moment i intentant observar quines relacions
hi ha en cada cas i quin és el paper precís de cada una d'elles. És
evident que això no és possible fer-ho fins a les darreres conse
qüències si no tenim molt ben explorat el territori que ha de tenir,
sempre, una unitat geogràfica.
En el terme municipal de Viladecavalls i gràcies a una me
ritòria tasca de prospecció començada ja fa anys que tenia com a
fita la localització i l'inventari del major número possible de ja
ciments de cara a la seva salvaguarda i al seu coneixement,c 23i hom
ha assenyalat un conjunt notable d'estacions la importància de
les quals només podria ser precisada per una prospecció intensa

(28). El llistat i localització a: NOLLA, Medi geogràfic ..., citat, pp. 2627.
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de cada lloc i, en algun cas, per un seguit de sondeigs. Tanmateix,
amb el que ara sabem ja és possible fer algunes aproximacions i
si més no observar cl Molinot enmig de moltes altres estacions de
la mateixa època.
La primera conclusió, el fet més evidènt, és d'adonar-se'n de la
continuïtat històrica que hi ha de la presència humana en aquest
territori des del neolític,c 29) però, sobretot, des dels bronze final
testimoniat en la gran necròpolis de can Missert, un dels grans
jaciments catalans d'aquest període. Sovintegent les estacions
ibèriques, moltes de les quals no són fàcils de datar amb precisió,
com can Trias, Sant Miquel de Toudell, vinya de la Salut, a tocar
la riera de Gaià, a la Planassa, al Molinot, sempre al nord i nord
est de l'actual poble, en els llocs més indicats per un aprofitament
intel·ligent i hàbil del país.
La major part d'aquest jaciments tenen documentada una
pervivència a època romana, com passa al Molinot (Sant Miquel,
riera de Gaià, la Planassa on ha estat assenyalada l'existència d'un
forn de terrissa on coïen material de construcció i que suposem, per
aquest fet, d'època romana) (fig. 1).
La majoria d'aquestes estacions es localitzen a prop de rieres
i cursos d'aigua, arrecerades del vent del nord, ben orientats a
migdia i en lloc d'accés fàcil sobre els millors conreus i a tocar els
camins naturals que han de relacionar l'hàbitat amb el seu entorn
immediat i amb el nucli central que a partir de l'Ibèric Ple o si més
no de la Baixa República s'ha de cercar a Egara, a uns pocs quilò
metres de distància cap a l'est i element catalitzador d'aquest
territori que a finals del segle primer formarà part del municipium

flavium Egara.

(29). Recordem, per exemple, els sepulcres de fossa de can Trias (NOLLA,

Medi geogràfic ... , citat, pp. 29-33).
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6

Consideracions generals
El material ceràmic que hem descrit i comentat ha aparegut
en una extensa àrea de terreny denominada el Molinot, zona
coberta de bosc de pins i al llarg de camí que hi mena des del nord.
No hi ha diferenciació de sectors car surt material romà al camí
del Molinot i ceràmiques clarament pre-romanes a l'àrea boscosa
on s'han localitzat restes evidents de murs i estructures.
Això ens fa pensar -i la solució definitiva només la podria
proporcionar una prospecció intensiva i l'excavació del lloc- que
es tracta d'una sola estació que hauria continuat ocupada al llarg
del temps o, potser més probable, que després d'un «hiatus», d'un
tall, en la continuïtat el mateix indret hagués estat de bell nou
considerat i sobre el vell emplaçament hagués nascut el nou.
Distingim, a través de l'anàlisi detallada del material, dues
grans fases o moments que no queda gens clar que no puguin
relacionar-se.
Hi ha, efectivament, un notable conjunt ceràmic clarament
ibèric, anterior al domini romà d'aquests territoris, que palesen
l'ocupació d'un lloc adient i favorable, ben situat a redòs dels vents
dominants, lleugerament enlairat, sobre terres de conreu aprecia-
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bles, especialment indicades per a la vinya i l'olivera, amb un bosc
espès i útil que degué proporcionar constantment combustible,
material de construcció, suro, cacera i tota mena d'altres troballes
similars aprofitables. El lloc no és excessivament enlairat però
domina, a ponent, totes les valls i l'actual poble de Viladecavalls.
Aquestes circumstàncies, i d'altres que indubtablement se'ns
escapen, valoren el lloc i el fan excel·lent per a bastir-hi un edifici,
per a viure-hi, una granja, que caldria relacionar amb algun
oppidum enturonat, amb algun gran poblat que podria correspon
dre al nucli pre-romà d'Egara.
Del moment antic, d'aquesta fase primera, no n'hem localitzat
estructures, no en sabem res i pot tractar-se d'un lloc ocupat es
poràdicament, sobretot durant les èpoques amb més feina al camp.
Aquestes són qüestions que és bo plantejar-se però que, sense una
exploració aprofundida només poden ser resoltes hipotèticament.
Sigui com sigui, les deixalles, les ceràmiques recuperades, són
evidències segures de l'ocupació del lloc.
El segon moment és ben clar, molt més ben conegut i que -ara
sí- s'ha de relacionar amb un seguit de estructures. En efecte, des
de l'època d'August, si més no, en aquest indret tan adequat hom
hi basteix una vil·la, un edifici, centre de explotació agrícola d'una
territori determinat. En darrera instància, una casa de camp
ocupada probablement per vàries famílies que conrearan els camps
de l'entorn, que pasturaran els ramats i que treuran el profit
màxim dels boscos que, cal suposar, cobrien els contraforts de la
serralada Pre-litoral que s'alcen cap al nord i nord-oest del lloc que
ocupa la vil·la. Magatzems, premses de transformació, cellers, són
altres departaments que s'associen a aquests edificis i que només
tenim documentats parcialment (recordem la localització de bocins
significatius de dolium, la gran gerra de magatzematge típicament
romana).< 3ol

(30) Ens pot donar alguna idea sobre les característiques estructurals de
l'edifici del Molinat alguna de las grans villae excavades i conegudes en
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De la planta no en sabem res però les restes clares de murs són
suficients per provar-ne l'existència. Cal suposar, per l'extensió
notable del lloc on s'ha trobat material arqueològic que la superfície
del jaciment ha de ser considerable, d'uns quants centenars de
metres quadrats.
Poques coses sabem de la història d'aquesta implantació però
a través de les restes recuperades podem deduir-ne algunes i
deixar-ne d'altres de ben establertes.
Sabem que el lloc, molt indicat per a ser ocupat per l'home, és
freqüentat i, molt probablement, habitat tot temps des del segle
V a.C. i que romandrà fressat (i potser habitat permanentment)
fins a la Baixa Republica. La manca de materials clars del segle
III i primera meitat del II a.C. ens poden fer pensar en un
abandonament del lloc que, tanmateix, hauria estat de nou ocupat
a partir de finals del segle II o inicis de l'I a.C. A partir d'aquest
moment tenim plenament probada una llarga continuïtat fins a la
Baixa Antiguitat.
Si això fos com diem (és ben probable però no segur) hauríem
de suposar un origen baix-republicà a la vil.la, un fet característic
i ben provat en molts altres llocs de Catalunya.<3 1)

el territori immediat de Terrassa i, per tant, pròximes també a l'àrea
geogràfica de Viladecavalls, com poden ser can Bosch de Basea (E.
MORRAL, J.M. NUIX i A. MARTÍN, Excavacions a la vil·la romana de
Can Bosch de Basca (Terrassa), Terrassa, 1980), amb una ben docu
mentada perduració dins de l'Antiguitat Tardana, o can Jofresa, no gaire
lluny de l'anterior, amb una fase augustal i una altra flàvia, i on s'ha
localitzat una extraordinària terrisseria (T. CASAS, J. COLL i A. MORO,
El complex industrial romà de Can Jofresa (Terrassa, Vallès Occidental)
a Tribuna d'Arqueologia 1985-1986, Barcelona, 1986, pp. 69-74).
(31). Sobre la primera romanització a Catalunya podeu consultar: J.
ESTRADA i L. VILLARONGA, La «Laura» monetal y el hallazgo de
Cànoves (Barcelona) a Ampurias, XXIX, 1967, pp. 135-197; AQUILUÉ,
MAR, NOLLA, RUIZ DE ARBULO i SANMARTI, El fòrum ... , citat, pp.
135-143; J.M. NOLLA i J. CASAS, Carta arqueológica de les comarques

45

En aquest cas, el Molinot seria un establiment d'itàlics o d'in
dígenes molt romanitzats, en relació al canvi d'actitud de Roma
devers la Península Ibèrica. Aquest establiment, amb una com
plexa història interna que desconeixem del tot, hauria continuat
existint i explotant el territori de l'entom fins a la fi de l'època
romana com a mínim. Amb les dades que posseïm, parcials però
segures, no hi ha cap indici que ens faci pensar en una destrucció
violenta del lloc sinó, més que res, en l'abandonament, copsat o
progressiu, pero un seguit de circumstàncies que així ho acon
sellaren i que sense una excavació no ens podem ni plantejar.
Aquest moment final, amb les dades a la mà l'hauríem de situar
en el segle cinquè i, potser millor, en la segona meitat d'aquesta
centúria tal com semblen indicar la forma Atlante tav. XXXVII, 2
i les formes Hayes 61 i 91, menys precises, o les àmfores Vila-roma
8.58 i Keay XIX.
És cert que no hi ha massa material tardà, però aquell que hem
localitzat, trobat a l'atzar, és característic dels segles quart i
cinquè. Aquest moment final proposat (segona meitat del segle
cinquè) s'ha de considerar com un terminus post quem que podria
matisar-se com a resultat de noves troballes i, evidentment, d'una
excavació del lloc.
Una altra possibilitat, que no varia l'abandonament final del
lloc, seria de pensar que la vil·la de tipus itàlic no apareix, per
reconversió d'un establiment indígena anterior -com passa en
molts altres llocs- o com a substitució d'un hàbitat anterior, fins
a època d'August o més endavant. Pot ser però la importància del
material augustal i la plena continuïtat de troballes des d'aquell
moment semblen avalar la proposta que feiem.

de Girona. El poblament d'època romana al nord-est de Catalunya,
Girona, Centre d'Investigacions arqueològiques, 1984, pp. 21-29; M.
MAYER i I. RODA, La romanització de Catalunya. Algunes questions a
6è col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, Puigcerdà, 1986
(1987), pp. 339-351; S.J. KEAY, Hispania romana, Sabadell, Editorial
Ausa, 1992, pp. 29-77.
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Fos quin fis el moment d'aparició de la vil·la, aquesta s'ha
d'entendre com integrada en el territori de la ciutat estipendiària
de l'Egara ibèrica i, a partir d'època flàvia, del territorium del
municipi flavi, l'urbs del qual s'ha de situar a Terrassa, en l'esperó
rocós on s'alcen les velles esglésias i que no queda clar que no fos
altra cosa que un centre administratiu i no un autèntica ciutat.
Hauria funcionat com a centre polític i econòmic de l'entorn i
per allí tindria sortida l'excedent produït per la vil·la a l'hora que
seria el lloc per on arribaria tot allò que els vil·latans necessita
rien de fora i per on haurien entrat les terrisses fines d'importació,
el vi i l'oli foraster i els salaons de peix, entre altres molts productes
que no podem rastrejar. Egara és a tocar, a una distància molt
raonable i ben comunicada per una espessa xarxa viària que
connecta unes vil·les amb les altres i amb el nucli central del
territori; l'urbs.( 32)
Aquesta situació hauria continuat fins al segle cinquè com a
mínim, sense canvis aparents. Després de no menys de cinc-cents
anys d'història el lloc s'abandonà per causes que ens són desco
negudes. Hi ha una concentració de la propietat? Es redueix l'espai
de l'edificil? S'abandonen els conreus d'aquell sector? Aquestes i
altres qüestions no poden obtenir, ara, una resposta adequada.
Per poder fer-ho caldria excavar i conèixer molt millor tot el territo
ri de l'entorn i de moment no és possible. És però un fet que es
repeteix en altres llocs, on sense causes aparents, detectem
l'abandonament d'edificis amb un llarg passat al seu darrera la
qual cosa potser ens està indicant que caldria cercar la resposta
no en la història interna de la vil·la sinó en fets globals (política
fiscal , crisi demogràfica, nou paper de les ciutats ... ) que obliguen
a reformar l'explotació del territori.

(32). Sobre la romanització del Vallès i sobre Municipium Flavium
Egara consulteu: G. FABRE, M. MAYER i I. RODÀ, Epigrafia romana
de Terrassa, Terrassa, 1981; Id., Inscriptions romaines de Catalogne. I.
Barcelona (sauf Barcino), París, 1984, pp. 75-123.
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