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El pujol on s’ubica el conjunt arqueològic de 
mas Castell, es troba situat al municipi de Por-
queres, a la comarca del Pla de l’Estany. Al nord, 
limita amb la riera de Castellana i pel sud, amb 
la riera de Vinyaplana, el rec del Marquès i el 
paratge del Vilar, amb l’estanyol homònim (CAS-

-

-

gràcies a la fàcil erosió del terreny. 

Aquest jaciment dominava l’àrea immedia-
ta de l’estany i es trobava envoltat de terrenys 
d’aiguamolls. L’ocupació d’aquest zona s’inicia ja 
des del segle VI aC i en el període que s’emmar-
ca entre època tardo republicana i alt imperial, 
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el poblat ibèric visqué un moment d’esplendor 
i prosperitat, marcat, entre altres elements, pel 
temple que s’hi va construir (COSTA 2011b: 53).

els primers en fer treballs de caire arqueolò-
gic en aquesta zona. Gràcies a la recollida de 
materials i objectes per part d’aquells, ja es va 
fer palesa la importància d’aquest espai, i aju-
dà a entendre l’evolució del poblament durant 

340). Els treballs realitzats per J. Corominas fo-
ren molt rellevants. Entre 1944 i 1946, es dedi-

treballs de construcció de l’actual carretera de 

foren dirigits nominalment per L. Pericot i, de 
facto -
trar una ocupació consolidada i intensa durant 

-
-

nyer, Tremoleda 2010: 341). 

En relació directa amb el suposat temple ubi-
-

realitzaren una sèrie d’obres a l’església de Santa 
Maria. Sota la supervisió del Servicio de Defensa 

, s’efectuaren 

-
reny on es troba ubicat provocaven una pèrdua 

Derivat dels treballs de restauració, entre els 

vista l’interior de l’església original, es va localit-
zar formant part del parament d’un dels murs de 

tracta d’un bocí de braç de marbre, possiblement 

dedicar aquest espai de culte (Castanyer, Tremo-
leda 2000: 208).

M. Oliva ens descriu aquesta troballa: De las 
obras de restauración llevadas a cabo por el Ser-

-
onal en la iglesia de Santa María de Porqueras 
(monumento nacional) recogimos, procedente 
del relleno interior de los muros, un fragmento 
de estatua romana, labrada en mármol, que se 

que rebasaría el tamaño natural (...). Mide el 
 

(Oliva 1957: 340). 

1964, quan es descobriren un conjunt de tom-
bes tardo romanes. Les tasques foren dirigides 
des del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles 
amb M. Oliva al capdavant (Castanyer, Tremo-
leda 2010: 340). Aquesta troballa va derivar en 
una sèrie de treballs arqueològics centrats en la 
zona nord del poblat ibèric de mas Castell, situ-
at a  poca distància a l’oest de la citada església 

-

sense que es publiqués degudament cap de les 
troballes.

per la superposició de tres temples. Els autors 
varen atribuir a la deessa Porca la advocació 
d’aquest espai, citant paraules de J. Marquès1 
(Cortada, Serramitjana 1968: 67).

1. “el Dr. Marqués admite la posibilidad de que fuera 
dedicado a la diosa Porca, con lo cual y de ser así, 

(Cortada, Serramitjana 
1968:67).
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Les intervencions realitzades entre 1969 i 
1970, centrades a la zona oest de mas Castell, 
possiblement fora del recinte urbà, varen lo-
calitzar tretze sitges relacionades directament 
amb l’establiment ibèric. Els materials recupe-
rats en aquell sitjar, ceràmica, metall i objectes 
d’os treballat, van permetre datar el seu aban-
donament en època tardo republicana. Un gran 
nombre d’aquests materials ens remeten als 
segle II-I aC, moment en què el poblat de Por-

-

urbana, amb reformes importants a la banda 
central i més elevada de l’oppidum (Castanyer, 
Tremoleda 2010: 341).

 En la Memòria de Llicenciatura de C. Domè-
nech (Domènech 1975), es tornà a destacar la 

dedicat a la dea Porca o Porcia. 

-
balls en relació a aquestes troballes. El més di-
rectament vinculat a l’església de Santa Maria i 

-
cació de l’any 1999, en la qual el grup de recerca 
de la Universitat de Girona va fer una revisió de 

et al 1999). 
Aquest estudi és el més complet per entendre 
l’evolució de l’espai de l’església, des dels seus 
orígens com a temple romà, passant per les di-

-

-
rica del lloc. 

2010 fa novament un recull de les principals da-

sector (Castanyer, Tremoleda 2010: 340-342). 
Una nova carta arqueològica redactada pel La-
boratori d’Arqueologia i Prehistòria (LAP) de la 

Universitat de Girona ha posat en comú, no tan 

-
zava en el marc territorial de l’actual província 
de Girona dins del període de la romanització 
(Burch, et al  2010).

La comunicació interna del territori en època 

viària que en alguns punts resta intacta encara 
avui en dia. Una d’aquestes vies era la de Caps-

els territoris interiors, ja consolidats des d’època 

facilitar l’accés als jaciments minerals de l’alta 
et al -

Gerunda i el septentrional a Besalú, creant un 
pas entre aquests dos punts que feia creuar una 
via pel centre de la actual comarca del Pla de 
l’Estany. D’aquesta manera, s’unia en línia recta 
la Via Augusta, a l’alçada de Girona, i l’esmen-
tada Via de Capsacosta. El segon costat del tri-
angle el formava la pròpia Via Augusta que con-

de Crespià, tancava el triangle  (Castanyer, Tre-
moleda 2000: 175).

El sistema d’estructuració territorial ibèric 

que controlaven un territori en concret. Tot i 
l’evident bona comunicació, no s’ha localitzat 

-
der parlar d’un centre que estructurés el terri-
tori de l’actual comarca del Pla de l’Estany en 

zona, quedés supeditat a Gerunda.. El cas de 
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ja no de perdurabilitat d’un establiment ibèric, 
. Es generà 

un nucli d’habitatge i control del territori de 
característiques inicialment ibèriques que 
perduraren en el temps, amb la inserció de 
sistemes de control de marcat caràcter romà 
(Castanyer, Tremoleda 2000: 175-179). 

Després de la revolta indígena derrotada per 
Cató, la perdurabilitat d’alguns nuclis indígenes 
va estar lligada al seu propi paper dins d’aquesta 
revolta. El cas del poblat ibèric de mas Castell, 

el període en el qual es dugué a terme tot el 
procés de romanització (segles II-I aC), el poblat 
ibèric visqué un moment d’esplendor com sem-

-

demostra la importància del paratge, des d’un 
punt de vista estratègic, per part del poder romà 
i el seu interès per controlar el territori i integrar 

pot interpretar com un símptoma de la tutela 
romana i una possible voluntat d’adaptació i as-
similació de les elits indígenes dins de la nova 
realitat (Castanyer, et al 2006: 15).

En el cas de Porqueres, a l’igual que en el cas 

2016), no s’han localitzat restes de cap cons-

espai de culte indígena. Tot i la manca de restes, 
-

cionat amb l’estany amb anterioritat a l’arribada 

L’estany 

-
bles de ser recintes de culte són els propis es-

una gruta, un riu, estany o bosc, ens trobem da-
vant d’espais amb un fort caràcter simbòlic, que 
els fa candidats a ser espais de culte des de molt 

Aquest interès pels espais naturals com a 
llocs on les divinitats eren propícies i es mostra-
ven als humans no es limita al món ibèric. Al-
guns déus itàlics també es caracteritzaven per 
tenir forts vincles amb un espai natural, tal com 
demostren diferents autors romans2. Com ens 
relata J. Scheid -

uis ou d’un 
numen divins. Créé et poussé à des hauteurs ou 

qu’il n’est pas de ce monde, ou que son créateur 
et maître ne sont pas du monde des humains. 
(Scheid 2008: 627). La importància, a ulls dels 
primers homes que rendien culte a un espai 

espai. L’espai era fruit d’una acció divina -la seva 
creació- posada al costat dels homes per tal que 
ells observessin la grandesa, més enllà del propi 

com la llar de la divinitat o una representació 

-

món sacre i profà, en referència a l’accés al llac 
Vadimon3: Darrerament he conegut un d’aquest 

2. SÈNECA Epist., 4, 41, 3, PLINI EL VELL NH., 12, 4, 
 10, 92 i PLINI EL JOVE Epist., 8, 8. Mos-

tren la consciència de caràcter sagrat que presenten 
-

3. PLINI EL JOVE, Epístoles,  8, 20, 3-5: Ipse certe 
nuper, quod nec audieram ante nec videram, audivi 
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fenòmens que m’eren completament descone-

Mentre caminava, sobre els seus terrenys em 
va mostrar un llac que es troba per sota d’ells, 
anomenat Vadimon, i em va explicar al mateix 
temps una historia increïble sobre el mateix. Així 

forma es exactament circular; no hi ha la menor 
-

-
bola; té l’olor de sofre i un fort sabor medicinal, 
i posseeix la propietat de guarir fractures d’os. 
Tot i que de forma moderada, però, els vents te-
nen un gran efecte sobre ell, movent les seves 

-
siderades sagrades; només s’hi troben diverses 
cobertes d’herba, canyes i joncs, i tota la resta 

Una segona referència històrica és la que va 

segle VI dC, el bisbe Gregori de Tours en la seva 
obra . En aquesta 

-

-
tenditur subiacens lacus nomine Vadimonis; simul 
quaedam incredibilia narrantur. Perveni ad ipsum. 

-
criptus et undique aequalis: nullus sinus, obliquitas 

pressior; sulpuris odor saporque medicatus; vis qua 

navis - sacer enim -, sed innatant insulae, herbidae 
omnes harundine et iunco, quaeque alia fecundior 

-
quenter vel litori vel sibi illisae terunt terunturque. 

carinae humili radice descendunt.

tat que els pagesos de Gévaudan (territori dels 
Gabales, habitants del massís central francès) 
celebraven entorn del llac Helarius: 

Dans le territoire des Gabales il y avait une 
montagne, dont le nom était Helarius, et qui 
comprenait un grand lac. À certaines dates, la 
foule des paysans jetait dans ce lac, comme 

grand nombre y jetaient, chacun selon ses pos-

diverses sortes de pains, qu’il serait trop long 
d’énumérer. Ils s’y rendaient avec des chariots, 
apportant de la boisson et de la nourriture, im-
molant des animaux et banquetant trois jours 

-
cendre, une terrible tempête avec des tonnerres 
et de violents éclairs les prenait de vitesse, et 
un orage si violent tombait du ciel, comme s’il 
s’agissait de pierres, qu’à peine chacun des as-
sistants pensait pouvoir s’en échapper.

-

temps, un prêtre qui avait été promu à l’épisco-
pat, vint de la même ville en ce lieu, et il prêcha 
aux foules qu’elles seraient consumées par la co-

une église en l’honneur du bienheureux Hilaire 

saint en disant au peuple : « Gardez-vous, mes 

n’y a rien à vénérer dans cet étang. Ne salissez 
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Dieu Saint Hilaire, dont les reliques sont ici dé-
-

 

Alors ces gens, touchés dans leur cœur, se 

l’église sainte, et furent ainsi délivrés des liens 

aussi fut par la suite écartée de ce lieu, et on ne 

à Dieu, depuis le moment où avaient été placées 
là les reliques du bienheureux confesseur. (BO-
GLIONI 2008: 79).

-
dició d’origen pagà encara es trobava profunda-
ment arrelada en els costums i rituals de la po-

-

donada la seva arrelada tradició, suposaven un 
problema per a l’església catòlica. Aquesta, en 
no poder vèncer les velles tradicions amb la pa-
raula, acabà creant un nou espai de culte, una 
església, i venerant un sant de nom similar a 

l’església acabà persuadint la població de canvi-
ar les seves tradicions de caràcter pagà, per al-

Una  del culte, tal i com els romans 
van fer en el seu moment, amb els cultes indí-
genes.

-

podem veure la importància dels llacs i estanys 
com espais de culte. Un del episodis que no po-
dem passar per alt en el nostre estudi és el que 

-
capçalat per Q. Servilius Caepio entrà al territori 
de l’actual Tolosa del Llenguadoc i saquejà l’or, 

en un llac sagrat (Boudartchouk, et al 2006: 15). 
4 ens parla del llac sagrat dels Tec-

tosagi. Concretament, narra que degut als ac-

tard, Caepi, un cònsol romà, va espoliar l’or i la 
plata del llac. Temps més tard, Caepi va perdre 

sacrilegi comès (Boudartchouk, et al 2006: 18). 
Aquest episodi de l’espoli de l’or de Tolosa a 
mans del cònsol Caepi també el recollí Orosi5. És 

de l’or de Tolosa, aquest cop donant més dades 
sobre el llac sagrat i el seu entorn. En aquest 

-

estat mencionat en les fonts anteriors. És de su-
posar que si l’or de Tolosa procedia de Delfos, 
aquest era propietat del déu, per tant, tot i el 

4. , Epitoma Historiarum Philippicarum, XXXII, 
-

non prius sanitatem recuperavere quam aruspicum 
-

giisque quaesitum in Tolosensem lacum mergerent, 
quod omne magno post tempore Caepio, romanus 

decem milia, auri pondo quinquies decies centum 
-

belli tumultus velut ultor sacrae pecuniae insecutus 
est ( , et al 2006: 18)

5.  Histoiae adversus paganos, V, 15, 25: Cae-
pio proconsule capta urbe Gallorum, cui nomen est 

-
tum decem milia e templo Apollinis sustulit. Quod 

-
dam contestantur – quibus ea custodienda et peru-
ehenda commiserat, cuncta per scelus furatus fuisse 

acta est ( , et al 2006: 19).
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-
vinitat. Per tant, el que es va fer va ser traslladar 

nou temple consagrat al déu.

La majoria d’aquests cultes, inserits en un 
entorn natural tenien el seu origen en la pre-
història recent i es caracteritzaven, entre altres, 
pels dipòsits d’ofrenes que en ocasions poden 
passar desapercebuts per l’arqueologia (Arce-

contacte amb la població grecoitàlica, aquest 

meitat del segle II aC. Un procés que podem ob-
servar en els casos de Glanum i Nimes (Arcelin, 

al temple de *Kerunta, etc.

vies de comunicació és també un factor relle-
vant a l’hora d’analitzar i estudiar els diferents 

ja hem dit, la zona del Pla de l’Estany presenta 

cabdal atès que comunicava les terres interiors 
-

ció i el fet que a la zona de l’estany es localitzi 
-

-
reny situada al nord del riu Tajo, integrada en 
el sistema de fractures que forma la gran falla 
Ávila- San Vicente, concretament la falla Plasen-
cia-Alentejo amb una direcció nord-est sud-oest 
(

-

un pas natural de comunicació i van fer d’aquest 
territori, un espai propici pels assentament hu-
mans des d’època prehistòrica. Aquest sector, 
ja en època romana, fou un dels emplaçaments 
més romanitzats de la Lusitània per una sèrie 
de factors de gran rellevància: l’ús intensiu del 
pas natural i posterior via romana, la creació del 
municipium caparensis, i un seguit de fonts ter-
mals que varen desenvolupar espais de culte a 

-
fes Caparenses -
tre les divinitats indígenes i les nimfes d’origen 
romà- el balneari de El Salugral- relacionat amb 
cultes balnearis i atribucions a la divinitat roma-
na Salus-, el balneari de Valdelazurra -on també 
s’han trobat epígrafs relacionats amb Salus-, uns 
altres banys amb el nom de Baños de Cabezón o 
una font al terme de Ahigal amb virtuts terapèu-

d’època romana, etc. (
277). Com poden veure, la importància del culte 

d’assentaments, que es crearen gràcies a aquest 
fenomen religiós. 

-
ninsular, que ens mostra la veneració a les ai-

-
tes, Galícia. El recinte s’ha conegut gràcies a una 
inscripció6

i un llac sagrat. Aquest espai estava dedicat a les 
nimfes , relacionades amb un topònim 
gallec (Blázquez 1957: 215). Un altre cas, aquest 
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a Jura, Lyonnense, aquest associat al déu Mart i 
a la deessa Bellona (Oró 1996: 110 nota 615).

 En el cas de Porqueres, ens trobem amb 
un escenari on una població indígena assenta-

marcat caràcter itàlic a tocar de l’estany, en un 
punt dominant sobre el territori immediat 0n 

indígena.

Les restes

Gràcies a l’anàlisi de les troballes, la seva 
ubicació i, sobretot, els treballs arqueològics re-
alitzats al poblat ibèric i jaciments de l’entorn, 

-

en un punt elevat sobre l’estany de Banyoles, el 
temple s’alçava  ben a la vora de l’actual esglé-
sia parroquial, en una situació dominant (Cas-
tanyer, Tremoleda 2000: 246). Es tracta d’una 

temple des de la llunyania. Per altra banda, si 
tenim en compte que l’estany es troba molt a la 

-
car el temple en un lloc elevat seria també una 

Les úniques restes estructurals relacionades 
directament amb el temple -
mascarat per estructures posteriors- es resu-

en direcció est-oest, realitzat amb blocs de mida 

sense que es relacioni amb cap altra estructura. 
La seva amplada és de 0’95 metres. A aquesta 
troballa, l’única que ens situaria la ubicació i ori-
entació del temple, o més concretament del seu 
podi, cal relacionar-la amb uns elements arqui-

-
et al 

1999: 22).

Aquests elements arquitectònics relacionats 

-

Santa Maria. 

El primer de tots és un capitell d’ordre toscà, 
realitzat en gres, localitzat dins del parament 
septentrional del mur de la capçalera poligonal 
de l’església. Aquest capitell també tenia part 
del fust de la columna sobre la qual es susten-

dues parts: el capitell pròpiament dit, de 0,17 m 

Fig. 1. Alçat hipotetic de la columna i el capitell
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d’alçada, al que cal sumar-hi 0,32 m del fust de 
la columna. 

Es trobà un segon capitell d’ordre toscà tam-
bé realitzat en gres, amb una alçada conservada 
de 0,37 m. El treball d’aquesta peça la fa besso-
na de l’anterior però en pitjor estat de conserva-

També es trobaren dos fusts de columna 

l’església de Santa Maria. Amb una alçada ac-
tual de 2,92 m i 0,38 m de diàmetre el primer, 
i 0,384 el segon. No presentaven cap mena de 
decoració (Burch, et al 1999: 22-24). 

El fet que aquests elements arquitectònics es 
treballessin en gres, un material que calia anar 

per pensar en que  el constructor buscava la no-

cultual (Burch, et al 1999: 122).

-
dels i projectes itàlics de renovació urbana. L’es-

per la seva ràpida obra monumental de caràcter 

es pot considerar agosarada però, si més no, si 
que es pot  relacionar  l’ús del capitell toscà amb 
les primeres construccions de caire monumen-
tal d’època tardo republicana. 

temenos del fòrum (Escrivá 2004: 536). A Tàr-
-

cans, amb una cronologia tardo republicana, 

(Domingo, et al 2004: 120). A , aquests 

-
lacionats amb construccions de caràcter monu-
mental, possiblement un temple. L’arquitectura 
d’aquest moment, té un marcat caràcter itàlic, 

establerts a la nova ciutat (Escrivà 2004: 535). 

(Beltrán Martínez 1952: 52) i en un porticat on 
es localitzaren les restes de bases de columnes 
toscanes sobre plint circular (Madrid 1997-
1998: 160), amb una datació entre el segle I 

tipus de capitells, el trobem a Écija, on es 

:118). A 
Augusta Emerita, es recuperà un capitells toscà 
treballat en granit. El granit fou el material cons-

datats d’aquesta època, entre els quals el tem-
ple del fòrum, erigit en les primeres dècades de 
vida de la colònia (Peña 2009: 559). Al Munici-
pium Turiaso, Tarazona (Saragossa), també es 
trobà un capitell d’ordre toscà força similar al 

està relacionat amb un nimfeu i una sèrie de 
construccions que formaven un conjunt sacre 

del segle I dC (Beltrán Lloris, et al; 2004: 47-52).

Fig. 2. Capitell localitzat a mas castell de Porqueres
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Tornant al temple de Porqueres i prenent 
com a referent les mesures dels elements ar-

i unes mides generals del recinte cultual: unes 
columnes de 3,81 metres d’alçada (0,49 m del 
capitell, 2’92 m de la columna i 0,40 m de la 

-

més pistes sobre la mida de la cambra. Tot i la 
manca de més dades, podem especular que el 
temple podia imitar les dimensions del de Sant 

(Costa 2011b: 54).

Però aquestes no foren les úniques troballes 

l’emplaçament original del temple, es va trobar 
un bloc de pedra treballat. Aquest formava part 
de la motllura de la base d’un podi (kyma reuer-
sa). Aquesta troballa, considerada com a mate-
rial pertanyent al temple de Porqueres, ajudaria 

et al 
2006: 14). La unió d’aquest elements s’ha consi-
derat que podria donar com a resultat arquitec-

et al 2010: 45) amb un podi.

-
lar a la dels templets augustals I i VI del fòrum 

-
tres, amb una estructura i mesures que poden 

temple rectangular de Tivoli, amb una datació 
de mitjan segle II aC. Presenta una estructura de 

, molt similar al que possiblement troba-
ríem a Porqueres (Gros 1996: 134-152).

Pel que fa a la cronologia dels materials i, 
aedes

època tardo republicana, als voltants del segle I 

aC. La kyma reuersa trobada a Vilauba es molt 
similar a la del temple del fòrum d’Empúries i a 
la dels temples de la Neàpolis emporitana, que 
corresponen a l’època tardo republicana (Casta-
nyer, et al 2006: 14-15). En aquest moment, i 

-

arquitectura itàlica (*Kerunta, Sant Aniol de 
Aquae Calidae -

als d’Empúries, etc.). Aquestes representacions, 
fruit de la imposició de models romans, podrien 

-
ca, econòmica i, en aquest cas, religiosa o, d’una 
imposició en tota regla. 

Altres materials, en aquest cas ceràmics7, ens 
indiquen que el temple estaria en ple funciona-
ment vers la primera meitat del segle III (Burch, 
et al -
tat del segle IV o primera meitat del segle V dC, 

-
dicant un procés d’abandó. Un altre element 

7. Es localitzaren plats sencers de ceràmica africana 
A, variants tardanes (A2) amb formes 3C¹ de Lambo-

meitat del segle II i primera meitat del segle III.

Fig. 3. 
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comentat, es recuperà un bloc de pedra treba-
llada (kyma reuersa) que formaria part del podi 
del temple romà (Castanyer, et al 2006: 14), fent 

ja estava no solament abandonat, sinó desman-
tellat.  Aquest espai però, encara conservaria la 
categoria de locus religiosus, ara com a cemen-

et al 1999: 122-124).

-

seu origen. La primera referència documental 
d’aquest nom data del 906, quan s’esmenta un 
lloc amb el nom de Porcariae -

Porcharias 

porten a contemplar diferents orígens pel topò-
nim. J. Marquès defensà que l’origen del topò-
nim derivava del culte a la deessa Porca, protec-
tora de la natura i els conreus. J. M. Corominas 
defensà que l’origen es trobava en villa Porcii, 

-
tanyer, Tremoleda 2000: 154). Posteriorment, 
J. M. Corominas, juntament amb J. Marquès 
presentaren, en els volums del Catalogo Monu-
mental -
pònim de Porqueres: rauria en un temple pagà 
en el qual es duia a terme el culte a la Dea Por-
ca, protectora de la natura i dels camps. Amb el 

demostraria la posterior construcció d’una es-
glésia.

Altres autors defensaven que es tractaria 

porcarius, -a, -um

territori a l’entorn de l’estany tenia com a base 
l’agricultura; però l’entorn immediat de l’estany, 
punt on s’ubicà el poblat de mas Castell, devia 

-

pensar que la base de la seva economia fos la 

Tremoleda 2000: 154). 

Porqueres, creiem que la teoria de la Dea Porca 
no és del tot encertada. Potser ho seria més la 
cria de porcs, com a principal factor econòmic 

en l’estructura i evolució del poblat. Amb l’ar-

d’un temple d’arquitectura plenament romana. 
-

Fig. 4. Planta amb les restes del temple i lloc de tro-
balla dels capitells
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tre una divinitat indígena precedent i la divini-

vincular l’espai de culte. La lògica diu que una 
comunitat que vivia tan directament del camp 
requeriria una divinitat protectora i relaciona-

-
ral que propiciava la riquesa de la zona. També 
cal plantejar el fet que, la pervivència de deter-
minats culte indígenes es deu a la funció que 
aquests tenien dins de la societat romana, en 

-
villa 2002: 193).

un nodrit nombre de divinitats. Depenent del 

indígena que rebés culte en aquest espai sacre, 

la divinitat precedent. 

-
pla diverses divinitats romanes que es poden 

-
Parfois les Nymphes sont seules, ou alors 

site. Elles ne sont pas immortelles pour toujours, 
mais disparaissent quand le lieu lui-même dis-

-
-

voient aux Muses), etc. Nous avons aussi noté 
que si les Nymphes renvoient à la force propre 
des sources, les Aquae en revanche expriment 

le dieu Source, semble gérer l’ensemble de ce 

toutes les qualités du lieu, Silvanus, qui renvoie 
à la sauvagerie du site, Mercure, le dieu du 
passage, Hercule, grand découvreur de sour-

ces, mais aussi guérisseur à l’occasion, puisqu’il 
terrasse le mal, Apollon, qui est aussi medicus, 

 (Scheid 2008: 634).

En el cas que ens ocupa, creiem que una di-
vinitat guaridora no seria la més adequada per 
l’entorn. En canvi, si creiem que divinitats com 
les nimfes, un Geni
son candidats més idonis. En l’àmbit rural, les 
divinitats romanes que acostumen a tenir una 
presència més gran són aquelles amb accepci-

la religió itàlica -
villa 2002: 190). 

La posterior construcció d’una església, és 

al culte pagà ens dóna novament indicis de la 

1997: 263-264). A tall d’anècdota, i per acabar, 
volem fer constar que a l’església de Santa Ma-

de Déu de maig, se celebra encara avui en dia 
una missa per a la protecció de les collites, tal 
vegada reminiscència d’aquell culte que allí es 
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