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RESUM

-
-

rics nivells d’abandonament que es caracteritzen per la presència de material que indica, amb 
-

ABSTRACT
-

villa provided rich levels of abandonment that are characterized by the presence of material 

INTRODUCCIÓ

-

que es troba enmig de la plana empordanesa, 
a la urbanització del Mas Pau, situada al terme 
municipal d’Avinyonet de Puigventós, prop del 

a Besalú. 

Quan de la presència romana al terme no-
-

lla Casas 1984, 71), el seu descobriment de la 

treballs d’urbanització dels carrers del sector de 
la Torre. 
serveis i la pavimentació de carrers van posar 

de ceràmica i tegulae en un sector de la urba-
nització. Ben aviat, membres del que aleshores 
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-
queològiques de la Diputació de Girona hi van 
fer una intervenció d’urgència que va donar 

-
d’opus signinum (àmbit I de 

la nostra planta general) (Anònim 1983).

-
balls arqueològics d’urgència els anys 1991 a 

Tremoleda 1992) i recuperar diversos materials 
arqueològics, especialment ceràmics, però tam-

-

-
tre els segles II aC i V dC, i que estructuralment 

-
nes funcionalment diferenciades. 

Amb la intenció de poder preservar la me-
mòria d’aquest jaciment es va aconseguir que 

es troba la pars urbana
la intenció de poder mostrar públicament les 
restes d’aquest assentament romà.

Posteriorment, i associada als treballs d’ade-
quació per a la visita per part del Servei de Mo-
numents de la Diputació de Girona, es va realit-

Fig. 1. 
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2010, 229-231) i va permetre trobar algun mur 
perimetral del conjunt a la banda de ponent, a 
prop del pas del riu.

Aquest arranjament, en tractar-se d’un espai 
-

-

amb les que s’entrebancaven les arades dels pa-
gesos que durant centúries van conrear el camp 

-

-
rant les obres d’urbanització moderna d’aquests 
terrenys. Tot plegat ha fet que les restes conser-

pel desgast que han sofert les esmentades es-
tructures.

com també amb el conjunt residencial (Casas et al. 
1993, 341-372; Casas et al. 1995a, 56-57; 1995b; 
Burch et al. 2010, 197; 2013, 245-250; Castanyer et 
al. 2006, 11-29; Castanyer, Tremoleda 2007, 275-
290).

Les restes arqueològiques descobertes els 
anys 90 proporcionen una informació de pri-
mera mà sobre la importància de determinats 

-
bretot, en el conreu de la vinya i en la producció 

que ocupava uns 300 m2 i l’addició d’unes ter-
mes de 40 m2 -

2, 

500 m2 -

de la propietat rural predominant a la plana em-
pordanesa durant l’etapa romana.

La pars urbana

conjunt d’estructures situades a la part oest, 
que conformen un cos compacte de planta rec-
tangular i que, per les seves singularitats cons-

estructures de la zona agrícola, i més encara si 

conjunt termal afegit, sens dubte, al segle II dC.

dues parts clarament diferenciades, per cons-
trucció i per orientació. La que se situa més al 

per diverses sales; mentre que l’altra part situ-
ada més al sud, és una estructura bàsicament 

-
tances.

Aquest cos que trobem al sud estava molt 
mal conservat, ja que el seu nivell de circulació 
estava en una cota més alta que les pròpies pa-
rets que el delimitaven. Les parets perimetrals, 

es van trobar molt arrasades no havien desapa-
regut perquè tenien unes fonamentacions molt 
potents, d’entorn els 80 cm d’amplada, constru-

arribar a superar el metre de profunditat.

L’organització de l’espai es va realitzar amb 
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XVII i XVIII), de gairebé 7 m de profunditat, però 
d’amplada desigual, tancades per darrera per 
una gran nau, més estreta, de 4 m d’amplada 
per 25 m de llargada, que només estava com-

mitjançant la qual es podia accedir a les altres 
habitacions (àmbits XV i XIX). Els murs de sepa-

-
terior de la primera d’aquestes habitacions, de 
4 m d’amplada, sota un dèbil nivell d’enderroc i 

pròpia del sòl natural; per la banda occidental, 

picadís de ceràmica, al damunt de la qual enca-
ra es conservaven dues teules planes senceres, 
la qual cosa sembla marcar restes d’estructu-
res que es troben completament arrasades. El 
mur de separació entre les habitacions XIV i XV 
estava també només insinuat. L’habitació XVI, 
a la qual s’accedia directament a través del cor-

interior dues grans taques de cendres i terra 
cremada, cobertes per les restes d’un gran en-

dolium 
a l’angle nord-est.

-
mensions semblants a la primera, 4 m d’ampla-
da, i malgrat el mal estat de conservació tenia 
les restes evidents d’haver estat pavimentada 
amb un opus signinum que en alguns punts 

l’habitació XVIII era la més gran de totes, amb 
8,40 m d’amplada, que conservava també restes 
molt malmeses de la pavimentació.

Si ens centrem en la descripció del conjunt 
termal es pot apreciar, respecte de la resta d’es-

molt més gran, entorn els 50 cm de profunditat, 
degut al fet de ser les habitacions que havien 

Aquest conjunt està format, en primer lloc, per 
una habitació que contenia les restes del forn 

(àmbit IX). Aquest espai del praefurnium està 

al nord; el límit sud ha estat clarament adaptat 
al cos rectangular al qual s’adossa. E1 mur del 
costat de ponent és una estructura molt feble, 
sense pedres, només amb algun còdol barrejat 
amb grava i nòduls de calç que formaven una 
mena de morter molt deteriorat. La paret del 
costat oriental, en canvi, era feta amb pedres de 

de poca qualitat, amb una obertura situada al 
centre del tram. L’estructura del forn era molt 
senzilla (U.E. 102), formada només per dues pa-
rets laterals de pedra refractària i fang cuit de 
color vermellós, lleugerament corbades, que 

-

llenya al seu interior. La resta de l’habitació, des-

cremar, estava al nivell de les argiles naturals.

-

Fig. 2. Aspecte actual del sector de les termes.
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es posava en evidència per una aparent unitat 

-
orment amb opus signinum. Les dues primeres, 
el caldarium i el tepidarium
són dues habitacions quadrades, de mesures 

-
or. E1 mur sud de l’habitació X, que estava en 
contacte amb el forn i tenia un arc de rajol per 

-

que va servir per passar els cables de l’enllume-

qual s’entregava un paviment de signinum molt 
ben conservat que formava el sòl de l’habitació, 

(suspensurae) que havien servit per aguantar el 
-

bra buida inferior per on circulava l’aire calent. 

cm d’amplada, de molt bona qualitat que feia 
de límit est també a la sala tèbia, situada més 
al nord, que havia estat afectat per la vorera del 
carrer. Per la banda oest, en canvi, el mur te-

dependència de forma absidada, habituals a les 
-

en refrescar els que estaven a la sala calenta. En 
origen tenia la part interior del mur semicircular 

signinum que, més tard, 

mur de tegulae lligades amb argamassa que res-
seguia l’esmentada estructura. E1 sòl d’aquesta 

caldarium i pavimentat amb una capa de mor-

El caldarium i el tepidarium estaven sepa-
rats en el moment inicial per un mur mitger, al 

50 cm, semblant a la que donava a la sala absi-
dada, però en aquest cas no hi havia cap canvi 

signi-
num 

espais en una sala única. A la sala tèbia, però, el 
paviment presentava diversos forats, probable-
ment posteriors al seu ús com a paviment d’hi-
pocaust, dos de forma irregular a les bandes est 
i oest, mentre que prop de l’angle nord-oest n’hi 
havia un altre que va tallar el paviment d’una 

per 60 cm, a prop d’aquests n’hi havia dos més 

trobar encara un altre element rectangular, en 

un nou mur, que estava adossat clarament amb 
posterioritat a l’estructura que hem descrit. Es 
tractava d’una paret de pedra seca que connec-
tava a l’angle nord-oest del tepidarium per a de-

Aquestes habitacions estaven farcides única-
ment per un potent enderroc de pedres i terra 

Fig. 3. -
dolia.
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113) i cobria directament els paviments, amb poc 
material ceràmic, entre el qual destaquen diver-
ses bobines per crear les  a les 

-

mal es varen trobar tres dolia, dos dels quals 
estaven comunicats per una mena de canal o 
rec que es va trobar farcit amb un enderroc de 

va rebre el núm. UE 94.

et al

La  o fructuaria

-
via un gran àmbit de planta rectangular, de 25 
m de llarg per 6,5 que, mercès a la troballa de 

dolia, interpretem com la cella vinaria
-

cia també la seva capacitat total, eren una mica 

escapçat a causa de les obres d’urbanització 
d’aquests terrenys.

-
via també un dipòsit per a líquids, de 3,50 me-
tres de llarg per 2 d’amplada, fet d’obra i amb 
arrebossat interior d’opus signinum
escala amb dos graons situada en un dels an-

-
cella vinaria, mentre que una suau cavitat 

de forma circular al fons facilitava els treballs de 

-
cions es van ampliar per la banda sud, amb una 

uns paraments diferents, a l’interior de la qual 

Fig. 4. Dolium seccionat i enterrat de cap per avall, 
amb funció sanitària.

Fig. 5. Dipòsit per a la recollida del vi situat a l’inte-
rior del celler.

Fig. 6.
tub de ceràmica, abocava el líquid en un recipient.
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es localitzaren les restes de tres dolia disposats 
de forma arrenglerada (àmbit VIII).

-

 L’interior es-
tava arrebossat també d’opus signinum i dispo-

-

Aquest cup s’adossava a un altre cos de l’edi-
-

queològic, no podem interpretar amb claredat, 
però és clar que com a mínim hi havia tres es-
pais més (àmbits II-IV).

jaciment hem intentat plantejar una hipòtesi so-

-
giques conservades i prenent com a referència 
els models teòrics elaborats en altres jaciments 

-
tanyer, Tremoleda 2005, 67-77; 2007, 286-288, 

Més al sud d’aquest jaciment, com a conse-

les restes de dues inhumacions que estaven col-
-

les. Per les restes recuperades de les tombes, 

situaria a prop d’un caminet i en uns terrenys 
poc aptes per a l’agricultura (Lloveras, Palahí, 
2005, 273-274; Burch et al., 2013, 249-250).

L’ESTRATIGRAFIA I EL MATERIAL ARQUEO-

-

d’abandonament de l’assentament, ens ha 
semblat oportú, després d’una breu descripció 

recuperats, per als quals farem un comentari 

-
cia.

-

data d’abandonament de les dependències del 

opus signinum 
(àmbit VII) que es trobava a l’angle sud-est del 
gran magatzem de dolia, -
vells superiors.

Per altra banda, el grup d’estrats que vam in-
dividualitzar entre les UE 35-78 (de 35 a 50 i de 
55 a 78), amb menys troballes però quasi idèn-

-

-

de la nau de dolia com a tal.

-

cobria l’altra nau, àmbit VIII, situada més al sud. 
-

-
radament, contenia poques troballes i no gaire 
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Fig. 7. 
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117 correspon al nivell d’enderroc que cobria 
parcialment l’habitació XVI del nucli residencial 
i es trobava al damunt de dues grans taques de 

dolium a l’angle nord-est.

L’estat d’arrasament d’aquestes estructures 
-

ven entre elles les diferents dependències. Úni-
cament en quedava una de ben conservada, la 
que travessava el mur 108 cap a l’habitació XVII, 
que encara conservava restes d’un paviment, 
UE 116. D’aquesta entrada en queda tan sols un 
terra de fang trepitjat, molt dur, situat a ran de 
porta (UE 118). Per altra banda, a la banda oest 

-
trines, per a ús dels estadants de la casa o tam-
bé podria haver servit per a la neteja dels banys. 
Aquesta obra està formada per un conjunt d’al-
menys tres dolia seccionats per la meitat. Els 
dos situats al sud (UE 119 i 120), recollien les ai-

al nord per un canal obert al terra argilós (UE 
dolium (UE 94).

El material arqueològic

Ceràmica Africana Clara D

La peça més destacada de la UE-79 formava 
part d’un conjunt de tres plats de mida notable, 

-

-
lante, 1981, 82-83), de llavi desenvolupat i recte 
i amb un peu residual i sense cap funció. Mos-
tra en el fons intern una decoració estampada 
on alternen cercles concèntric de mida notable 
i grans palmetes amb forta nervadura central i 

probablement, i palmeta Atlante, núm. 116) que 

central, sembla que seria adequada una datació 
de primera meitat del segle V.

Dels forats de dolia, només hem recuperat un 
fragment de T. S. africana D, informe i decorat a 
base de corones circulars concèntriques forma-

segle quart/mitjan segle cinquè (Atlante 1981, 

nord-africanes provinents del material arqueo-
lògic tardà recuperat l’any 1983, hem detectat 

-
pada a base de dos segells de mida notable, al-
ternant una palmeta i uns cercles concèntrics 

-

que assimilaríem, amb dubtes, a la forma VIII de 
l’Atlante amb una cronologia variable, segons 

1981, 194-198).

DSP reduïda i oxidada

Els altres dos plats provinents de la UE 79 cor-
responen a les dues variants de la ceràmica pa-

-
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Fig. 8.
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ça perdut, mostra una decoració de cercles radi-
ats de mides molt diferents (23 mm el més gran 

els més nombrosos formant. potser, una corona 
circular) i decoració a la cara superior del llavi 

-

l’altre, quasi tangents. Aquest plat, a més a més, 
-

ció a base d’un solc poc profund però evident, 
efectuat abans de coure, fent una ziga-zaga que 

dura i el vernís brillant i ben conservat. La deco-

-
denen tres corones circulars, dues ocupant el 

i altra quadrats amb escacats en diagonal; la 

i molt ben impresos. La cara superior del llavi 
presenta una decoració de rectangles amb es-

-

D’aquesta ceràmica transpirinenca assenya-

organitzada en dues bandes separades per un 

amb escacat i la inferior amb arcs o ferradures 
-
-

bol de llavi recte i evident que assimilaríem a la 

vora serrada i un gran vas de parets robustes i 
lleument obertes que recorda de lluny la forma 

-

-

-

-
sada i estreta amb cercles minúsculs a l’interior, 

-

-

-
lament un fragment, gris, de fons amb decoració 
interna a base d’una corona circular feta repe-

-
-

Lucente

-

-

-
ser un fragment d’una gerreta de coll cilíndric 

en ser massa estreta. Entre la ceràmica de la UE 
113 destacarem un gran plat de parets obertes i 
sense llavi diferenciat (un solc a la part superior) 
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Fig. 9.
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semblarien restes d’una mena de vernís verme-
llós, molt perdut, que recorda la T. S. clara B o la 

Àmfores

uns quants fragments d’àmfora on destaquen 

-

8, 10), una vora de la forma Almagro 51 A/B 

que se situa entre les darreries del segle tercer 

caldria esmentar-ne una altra, amb crestes evi-
dents d’argila taronjosa marró, molta mica i al-
tres puntets de quars i negres, també tardana 

L’única forma d’àmfora recuperada a les UE 
-

cipient determinat però no hi ha cap dubte en 
-

lacionable amb alguna producció sud-hispànica 

-

De la UE 117 podem prendre en consideració 
una vora d’àmfora de llavi molt obert que assi-

XXV C que hom dataria entre els segle quart i 

18, 5). 

D’entre el fragments amfòrics capaços de ser 

entre els quals assenyalaríem la forma Dres-

vall del Guadalquivir dedicat al transport d’oli 
-

cament alto-imperial, i que cal datar de mitjan 

1984, 142-146); la forma Almagro 51 b o c –

-
-

Carthago Nova o 
un gran fragment de coll curt, nanses robustes 

nord-africà i que recorda algunes variants de 

Fig. 10. 
romana.
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aplegat.

Comuna oxidada

de l’estrat UE 79, cal que ens referim a la vora 
d’una gerra o ampolla, de coll estret i probable-
ment alt, de llavi desenvolupat i recte, amb una 

-
ment, un altre recipient de pasta semblant i de 

-

10, 1-5), de formes diverses on destaquen, tan-

-
ara esmentat (TED’A 1989, 209).

d’un morter. Pel que fa a les ceràmiques comu-

-
ments de dolium entre els que cal destacar al-
guna vora. 

De la UE 113 assenyalem olles sense coll i lla-
vi motllurat i recipients de peu en anella i base 

un fragment d’un gran morter de llavi penjat. 
tubuli de 

Fig. 11. -
mana.

Fig. 12. Braçalets i pany de bronze trobats en els ni-

del Vilar.
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Fig. 13.
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termals per facilitar l’escalfament dels ambients 
càlids. De la UE 118 només podem descriure 
aquesta gerra per a líquid de pasta bicolor, color 

plats, tapadores, urnes, olles i tubuli no ajuden 
-

et al.
9, 1-4 i 6).

Entre el material recuperat de la UE 120 
-

dades un bol (o copa) amb una forta carena 

Cuina reduïda

de la UE 79 cal que esmentem algunes olles de 

bombada i dos aplics ornamentals, contrapo-

D’aquesta mena de recipients n’hi ha a l’aboca-
dor de Vila-roma a Tarragona (TED’A 1989, 7.9) i 

-

en destacarem una gran olla o urna de ceràmica 
-

Vidre

El conjunt de vidres de la UE 79 resultava 
molt interessant i estava format per plats, frui-

teres (o similars), gots i copes amb decoracions 
en relleu, d’una notable qualitat i que recorden 

semblants de datació tardana, tal com passa, 

lecció d’ampolles, gots i recipients diversos de 
vidre, un dels quals mostra una elegant deco-

UE 92 compta amb gerres de vidre de nanses 

Metall

cal referir-se a dos braçalets de bronze, molt 
ben conservats, senzills, fets amb una banda 

-

Fig. 14. Elements de ferro i placa de bronze amb re-
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L’altre braçalet té una decoració més senzilla 
que l’anterior. Es tracta, igualment. d’una ban-

-
 

amb l’altre tros. La decoració es limita a un mo-

placa de bronze gairebé sencera i en bon estat 

quadrada, completament pla i amb un forat de 
forma rectangular situat a tocar un dels angles, 
d’ell n’arrenquen tres braços, dos dels quals són 
plans i acaben en punta. Mentre que el central 
és semicircular. La decoració es molt senzilla i es 

 

-

Entre les eines de ferro, assenyalar una gran col-
lecció de claus de mides variables, una grossa 
pua de rasclet i una virolla de llança o javelina.

Entre les eines i objectes de metall trobats 
a les UE 35-78 esmentem una agullada de fer-
ro, una punta emmanegada en un bastó de 

-
vet, també de ferro, de fulla ampla i mànec d’os 
amb la tapa feta amb una moneda de bronze de 

-

un punyal de cacera, de fet, la funció preferent 

per acabar, un botó d’os, de forma cilíndrica i 

De la UE 92 prové un podall de ferro per ar-

fragments d’una sítula de bronze, de parets 

i reblats on se situava la nansa. Aquesta peça 

molt senzills, impressionistes on destaca el nas. 
Segurament dues (o quatre peces) afrontades 
servien per sostenir la nansa (o nanses) de la 

bronze, és una anella circular feta d’una prima 

correspon a una gran caldera de bronze de pan-

aplics, també de bronze, massissos, ben reblats 
a la vora i on s’unia la nansa. Aquestes peces 

d’unes cares molt simples, quasi només insinua-

aparentment masculí. Probablement eren dues 
peces reblades col .locades una davant l’altra. 
És interessant assenyalar que una d’aquestes 
peces serví per reparar la caldera que s’havia 
malmès amb l’ús, aplicant una nova plaqueta de 
bronze, obrint nous forats i dissimulant la part 
trencada amb el sosteniment reblat de la nansa 

Entre el material recuperat l’any 1983, i dei-
-

des diverses, hem d’assenyalar la fulla d’un gran 
ganivet de fulla triangular amb l’ànima per em-
manegar desplaçada cap a un costat i que recor-

i entre les peces de bronze destaquem la nansa 
d’un gran recipient una gerra probablement i 
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-

-
ració aconseguida amb un martellejat, que s’ha 

que corresponen a dos grups diferents. En efec-

semicilíndrica els busts afrontats d’un home i 
d’una dona, ben abillats i en el cas de l’home, 

-
na VIVATIS. Els dos cercles conservats són idèn-

-

-
segut en una cadira amb el braç dret endavant 
com si fes el gest de la paraula. El jove assegut 
es localitza sota d’un arc de punt rodó, lleugera-

una columna amb basament. Per dins de arc, 

emmarquen l’acció. E1 fragment permet veu-
re amb claredat que cap a la dreta i l’esquerra 

hi hauria personatges complementaris. A dalt i 

d’indubtable interès, que recobrien i embellien 
-

sivament grans, ha de correspondre a un objec-
te personal i de certa qualitat tal com semblen 
assenyalar els cercles amb els busts afrontats 
d’un home i una dona, el temps verbal VIVATIS 

-
ges), és la de considerar aquestes plaques com 

-
va que s’obsequiava als promesos en ocasió de 

eren peces de metall noble i de gran preu. La 
inscripció VIVATIS, la segona persona del plural 

-
-

el casori i desitjar llarga vida al nou matrimoni. 

devia correspondre a l’ornamentació del costat 
-

coraven amb escenes de tàlem o amb històries 
protagonitzades per Venus. L’home jove i nu as-
segut sota les recarregades arcades podria ben 
bé correspondre al que diem. És precisament 

perfectament possible. La datació proposada, 
-

preferentment el situaríem dins del segle quart.
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