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La primera aportació dels autors sobre els resultats de les 
excavacions de Darró, la van fer en les anteriors Jornades dlEstudis 

Penedesencs; aleshores es van referir a I'establiment iberic. En 
aquest cas, el tema és la vilda romana, on han desenvolupat treballs 
des del 1986 fins ara. Aquest sector del jaciment era conegut en part 

gracies a les investigacions dirigides pel Dr. Arribas els anys 1956- 
1957. Aixo no obstant, ara s'ha descobert una zona molt més 

extensa, amb nombroses cambres corresponents a la pars urbana o 
residencia, i també moltes dependencies de la pars rustica o lloc 

destinat a la transformació de les materies primeres, entre les quals 
destaca una terrisseria de final del segle 1 a. C., on es manufacturaven 
amfores vinaries. De totes maneres, el més important és el fet d'haver 

establert una cronologia precisa per les diverses etapes de la vil.la, 
datades del segle 1 a. C. fins al segle VI d. C. 





Les notícies de I'existencia de la vilda romana de Darró són molt 
antigues i fragmentaries. Per trobar les primeres referencies del jaciment 
cal remuntar-se a la ((Carta del Doctor D. Jayme Pascual ... al Doctor D. 
Francisco Papiol de Padró)), datada el 1789 i transcritagairebé completa 
a la Historia de Villanueva y Geltrú, publicada per Coroleu fa més d'un 
segle(l). L'erudit canonge esmenta en la seva exposició <(las fábricas 
subterráneas que se han descubierto [prop de I'ermita de Sant Gervasi] 
y los muchos sepulcros llenos de huesos y calaveras pasado el cráneo 
de algunas de ellas con un clavo,,. Aquest paragraf, glosat encertada- 
ment pels autors de la Carta arqueológica de la provincia de Barcelona(*), 
ens il.lustra sobre la possjble existencia d'un poblat iberic, ates el ritu 
practicat amb els cranis, i dóna a entendre que la presencia de les ru'ines 
era cosa sabuda fa dos-cents anys. Pel que fa a la vil,la romana, a la 
Carta arqueológica es recull la notícia de la troballa d'un mosaic en blanc 
i negre, que es va destruir, i d'un ((heme de pedra)) del qual no s'ha tornat 
a tenir cap referencia(3). 

Malgrat tot, les primeres evidencies tangibles de la presencia 
romana que han arribat a nosaltres es van localitzar amb motiu de les 
obres del ferrocarril, el 1880: es tractad'un capitel1 i una base de columna 
que, juntament amb altres vestigis trobats més tard (infra), avui es 
conserven en el museu del castell de la Geltrú. Poc després es va donar 
a coneixer de forma científica I'únic epígraf descobert al jaciment fins ara 
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-del qual ens ocuparem més endavant-, queja havia estat publicat per 
Pascual i coro le^(^). Aquestes vistoses troballes van engrescar I'inquiet 
Albert Ferrer i Soler per tal d'esbrinar el veritable abast de les rui'nes de 
Darró i, juntament amb alguns col4aboradors, va realitzar els primers 
estudis que podríem dir arqueologics en el sentit actual del terme(5). 

Un cop desaparegut Ferrer i Soler, I'interes per la vilda -en aquel1 
temps I'establiment iberic no es coneixia gaire- va continuar, i el 
professor Antoni Arribas va dur a cap dues campanyes d'excavació 
sistematica. Els treballs d'aleshores es van concentrar en un indret situat 
entre el llit del torrent de Sant Gervasi, la platja i laviaferria-en una finca 
que actualment anomenem zona 1 (Iam. 1)-, i van servir per delimitar el 
mur que tancava la pars urbana a migdia i diversos ambits de la resi- 
dencia ( 1 ,  VIII, IX, XIV, XV i XVI), alguns dels quals es van buidar 
totalment. Aquesta recerca es va publicar al cap de poc tempd6), i durant 
molts anys ha estat I'única notícia que es coneixia sobre el sector roma 
del jaciment. Fins i tot, algunes de les conclusions, com ara la hipotetica 
destrucció durant la ratzia franca dels anys seixanta del segle III, han 
esdevingut referencies classiques en els tractats d'historia antiga('1, 
encara que, com veurem, calia revisar-les i matisar-les. En qualsevol 
cas, I'excavació d'Arribas va ésser modelica pel seu temps, tant pel que 
fa al treball de camp, com per la manera de presentar els resultats, i la 
nostra actuació recent se n'ha beneficiat prou. 

Les darreres excavacions han tingut un caire diferent de les que es 
van fer la decada dels cinquanta. L'any 1983, I'Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú va sol.licitar a la nostra corporació I'estudi sistematic, I'ordena- 
ció i la restauració de les ruines de Darró, per tal de poder posar-les a 
I'abast públic. Des d'aleshores, el nostre Servei va comencar aquesta 
tasca en estreta col.laboració amb els serveis tecnics municipals. 

En primer lloccaliaconeixer I'extensió real del jaciment, laqual cosa 
va implicar un treball de prospecció molt llarg i obscur, que es va 
desenvolupar basicament els anys 1984 i 1985, encaraque anteriorment 
ja s'havien realitzat alguns sondeigs amb la mateixa finalitati8). Un cop 
assolit I'objectiu, es va comencar a excavar en extensió tota I'area 
arqueologica, a fi d'obtenir una visió qualitativa de les restes que 
contenia. Aquesta actuació, en principi poc espectacular, que es va dur 
acap els anys 1985 i 1986, va proporcionar la localització de la terrisseria 
romana a la zona 2 (Iam. Vlll)(9), que tot seguit es va excavar. Era la 
primera vegada que investigavem de debo restes de la vil.la, ja que fins 
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I l 

Planta general del jaciment amb la nomenclatura de les zones d'excavació. 

Planta de I'area coneguda de la pars  u rbana  de la vil.la. S'indiquen els 
sectors excavats per Arribas, tant en superfície com en profunditat. 
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aleshores les úniques estructures imperials exhumades a Darró durant 
les excavacions recents havien estat les restes d'una estanca molt 
arrasada, situada a la zona 0, que es va posar al descobert al llarg dels 
treballs de salvament coordinats per Ferrer i Martí('O). 

Gairebé paral4elament al descobriment de la figlina, vam comencar 
adelimitar unacollad'ambits de laparsrustica, que havien estat dedicats 
a la transformació de les materies primeres agrícoles. També eren molt 
arrasats, pero resultaven prou interessants per documentar-ne el funcio- 
nament (Iam. VII). A més, dins la mateixa campanya, vam destapar les 
ru'i'nes descobertes pel professor Arribas i vam excavar en extensió tota 
lapars urbanaque hi havia a migjorn del ferrocarril, a més de fer-hi certs 
sondeigs (Iams. 11.2, IV.2). 

Al llarg de 1987 i de 1988, va continuar la investigació qualitativadel 
jaciment, i els esforcos van afectar algunes dependencies rústegues de 
I'epoca romana, pero basicament es van centrar en les estructures 
iberiques molt importants aparegudes al costat o a sota. També es van 
realitzar recerques sobre la configuració del medi físic antic, ja conegu- 
des pels lectors de les Miscel.lanies, i que ben aviat podrem comprovar 
mitjancant procediments geologics("). Aquesta serie d'intervencions ens 
van proporcionar una idea aproximada de les diverses etapes del 
desenvolupament de la vil.la. Aixo no obstant, careixíem de les dades 
precises per poder estudiar cadascun dels elements des de la fundació 
fins a I'abandó. Per aquesta raó, el 1989, després de fer els treballs que 
asseguraven una solució urbanística satisfactoria per a la conservació 
de Darró, els esforcos es van centrar a coneixer amb detall I'evolució de 
les restes romanes (de les iberiques ja teníem una seqüencia mínima- 
ment il.lustrativa), per la qual cosa es van realitzar una colla de sondeigs 
concrets a la pars urbana de la vil.la. 

II. LES DARRERES EXCAVACIONS 

Ates I'interes que han tingut els últims sondeigs esmentats, co- 
mencarem per descriure'ls. D'aquesta manera podrem tenir un exemple 
de I'estratigrafia-tipus que proporciona I'explotació agrícola romana i 
alhora de I'evolució cronologica. Com que els mitjans dels quals dis- 
posavem per tirar endavant aquesta excavació eren limitats, es va mirar 
d'intervenir en indrets simptomatics que poguessin donar resultats ex- 
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trapolables a la resta del conjunt amb la mínima possibilitat d'error (que, 
Iogicament, sempre hi és). 

En conseqüencia es van escollir els passadissos I i II, el primer 
posat al descobert i excavat parcialment per Arribas i el segon localitzat 
per nosaltres; les cambres IV, V I VI, descobertes el 1986; i els ambits XIV 
i XV, molt afectats pels treballs dels anys cinquanta, pero situats en un 
lloc prou interessant i dotats d'un caire noble en relació amb la resta de 
les estances conegudes. 

A continuació explicarem el desenvolupament dels treballs a ca- 
dascun dels sectors esmentats i després farem una síntesi de les 
conclusions que se'n deriven. Hem d'advertir que, per fer més planera 
I'exposició, hem suprimit les al.lusions directes a les diverses unitats 
estratigrafiques aparegudes, i hem utilitzat una nomenclatura conven- 
cional en que totes les unitats estratigrafiques d'un moment determinat 
s'anomenen amb una mateixa Iletra, que indica I'etapa cronologica. 

1. El passadís I (Iams. 111.1, IV.2) 

L'estrat d'aquest sector (horitzó F), com el de tota la restade lapars 
urbana excavada fins al moment, era una capa formada a I'edat moder- 
na, segurament cap al comencament del segle XVII, quan tota aquesta 
zona del jaciment es va utilitzar per al conreu de lavinya. D'aquellaepoca 
són la majoria de les ceramiques i les monedes que s'han trobat, si bé 
Iogicament també hi ha intrusions de I'edat contemporania, ja que els 
camps van estar en ús fins fa ben poc (segurament es van abandonar els 
anys quaranta del nostre segle)'"). 

Aquesta capa d'arenes i llims no tenia una potencia considerable i 
cobria directament I'horitzó més tarda que es conservava del jaciment 
(E), el qual corresponia a les restes de I'enderrocament de les parets i la 
coberta de la residencia romana. Val a dir que els segon nivell també va 
ésser pertorbat pels treballs agrícoles i, per exemple, són ben paleses les 
marques de I'aradaen els paviments d'opussigninumde les cambres VIII 
i IX, o bé les nombroses tessel4es aparegudes dins I'estrat d'abandó de 
la cambra IV o del mateix nivell E del passadís l. 

Aquestes tessel.les, que en certs casos eren veritables trossos de 
mosaic polícrom d'una Ilargaria maximade 20 centímetres, presenten un 
problema d'interpretació, en haver aparegut barrejades amb els altres 
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components de I'horitzó E, sense cap mena de preparació, i en posicions 
molt diverses: horitzontalment, capgirades, inclinades, etc. Sabem que 
no poden correspondre al darrer paviment de I'ambit I -o del IV en el seu 
cas-, ja que aquest terra (D) va apareixer perfectament segellat per 
I'estrat d'abandó que descrivim. Un cop descartada aquesta possibilitat, 
es podria pensar que van ser arrossegades des de la posició original 
durant el conreu modern, pero les cambres de la rodalia, com veurem 
(infra: 11.1 ; 11.2), no tenen cap senyal d'haver possei't mosaic. Una tercera 
possibilitat, forca més especulativa, és ['existencia d'un terra d'aquesta 
mena a la planta pis de la casa. Aixo s'haura de comprovar amb nous 
treballs, pero de moment no hi ha dubte que la vil.la va tenir un pis elevat, 
ateses les restes d'enderrocament trobades a I'ambit XI (Iam. 11.2). Es 
tracta d'un nombre important de blocs molt grans d'opus signinum 
caiguts en desordre sobre el terra de la darrera fase i barrejats amb 
I'estrat d'abandó, compost per tapia, restes de bigues, estuc, etc.). Falta 
saber si aquest pis era circumscrit al perímetre de I'atri o peristil -que,  
segons les nostres hipotesis podria trobar-se a I'ambit XVII- o bé 
s'estenia per tot el cos principal de I'habitatge. Una darrera possibilitat, 
la més versemblant després de tot, és que els mosaics procedeixin 
d'aquesta zona porticada, i que es destru'i'ssin i s'escampessin en 
construir-se el ferrocarril, el 1880-1 881, tenint en compte la potencia 
mínima de I'estrat d'abandó en aquest sector -a diferencia de la zona 
on es van trobar els trossos d'opus signinum, protegida pel mur de con- 
tenció del segle XVll (infra: 11.4). 

Reprenent el fil, hem d'afegir que I'horitzó E s'adossava, sense 
cobrir-les del tot, a les dues parets que delimiten el corredor (A al nord i 
B al sud). Pel que fa a la darrera, aquesta posició física podem intuir-la, 
jaque el mur vaésserposat al descobert pel professor Arribas, i nosaltres 
només hem trobat la seva trinxera reblerta amb terres remogudes (G). 

La cronologia de I'estrat E es pot situar a final del segle IV o 
comencament del V. És la mateixa data del paviment que va apareixer 
a continuació i de la seva preparació (D). Ates que I'horitzó E era format 
per materials d'enderroc, podem deduir que la darrera etapa d'ús de 
I'arnbit I va comencar en la data esmentada i que els materials procedien 
de la superestructura de I'edifici, pero no podem fixar el moment de 
I'abandó, carel cim del paviment D es va trobar completament net. Aixo 
fa pensar que la vil.la va patir un procés llarg de degradació, la datació 
del qual analitzarem més endavant (infra: III. l). 
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El següent horitzó aparegut (C), el formaven un altre paviment i la 
preparació. L'analisi dels materials que contenien ens inclina a situar-lo 
cap al 350 dC. Com veurem (infra: 111.2.3), va ser un moment de canvis 
en la compartimentació de la residencia, pero aquí solament s'aprecien 
en I'aparició d'un terra nou. Seguidament, es va trobar un altre sol i les 
preparacions corresponents (B). Totes aquestes unitats es van poder 
datar del 2201240 dC, i I'interes de la cronologia rau en el fet d'assenyalar 
la fundació de la paret de migdia del corredor (B), ja que el paviment 
cobria la banqueta i les preparacions s'hi adossaven. En conseqüencia, 
aquesta data indica la creació del passadís 1 ;  és a dir, la col~locació de 
la facana de la pars urbana en el lloc on va romandre fins a I'abandó de 
la vil.la. 

Els estrats de I'horitzó B també palesaven que, cap al 2201240, van 
quedar anuldar tot un conjunt d'interessants estructures, la data de 
construcció de lesquals cal situar-lacap al primerquartdel segle II, jaque 
es relacionaven arnb el nivel1 A. En primer Iloc, cal esmentar uns pilars 
(Iam. V.1), els quals suposem que sustentaven un portic, associat a 
I'entrada principal i a I'empedrat descobert el 1986 (infra: IV.4, Iam. 11.2). 
En segon Iloc, dues parets tracades en direcció nord-sud trobades el 
1989 (lam. V.1), lasituació de les quals cal associar-la arnb el tancament 
oriental del portic, format tal vegada per un cos sobresortint. A més, s'ha 
de destacar la presencia d'un banc corregut (A), adossat pel costat sud 
a la paret septentrional del passadís (A). Les fundacions d'ambdós eren 
contemporanies del paviment A que es va descobrir després. 

Finalment, es van localitzar unes quantes capes alternes de graves 
i arenes (O), les quals ja havíem excavat el 1986 i que poden datar-se dels 
segles 1 1 - 1  aC. Logicament, són anteriors a la vil.la i s'han de posar en 
relació arnb I'ocupació iberica(13). 

2. El passadís II (Iams. 111.1, IV.2) 

Va apareixer després d'haver-se extret I'estrat superficial F, que ja 
hem descrit abans. A tramuntana era limitat pels murs meridionals de les 
cambres IV (C), V (D) i VI (C). Tots ells estaven perfectament alineats, 
pero així com el primer i I'últim presentaven I'aparell corrent en la majoria 
de les parets de la residencia, de maconeria unida arnb forca cal$ i 
coberta arnb estuc -en aquest cas blanc-, el segon era de pedres 
unides arnb fang, la qual cosa, juntament arnb la posició física, indicava 
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Planta general del jaciment: els sectors tramats contenen enterraments 
baix-imperials. També es poden veure les cales i els sondeigs de prospecció, 

realitzats per delimitar el perímetre de I'area fertil. 

Planta de la p a r s  u r b a n a  de la vil.la amb indicació del traGat de les seccions 
que s'esmenten en el text. 
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que es tractava del paredament d'un antic accés. A migdia hi havia el 
llene A, que ja hem vist en el paragraf anterior. 

L'excavació va continuar arnb el descobriment del nivell E, que 
s'adossava i gairebé cobria tots els murs esmentats. Era un estrat identic 
al que hem designat arnb la mateixa lletra en el passadís 1, arnb 
nombroses restes d'enderroc i, com aquell, es datava de final del segle 
IVo comencament del V. Recolzavadirectament sobre I'horitzó D, format 
per un paviment i la preparació. Totes dues unitats eren de la mateixa 
epoca que els vestigis de tapia, bigues, estuc, etc. del nivell anterior. 
Seguidament es va localitzar un altre terra arnb una capa previa 
d'anivellament (CID), situable entre el 350 dC i el final del segle IV o 
comencament del V. 

A continuació es va descobrir un tercer sol arnb un seguit d'estrats 
de rebliment a sota (C), datats cap al 350 dC. La preparació més profunda 
cobria i s'adossava a uns murs paral.lels tracats en direcció nord-sud (B), 
els quals es van trobar molt malmesos, pero arnb prou entitat com per 
advertir que ocupaven tota I'amplaria del passadís. D'altra banda, cal 
assenyalar que la col~locació del sol C va significar la fundació de les 
parets meridionals de les cambres IV i VI (C). Després van apareixer les 
u. e. del nivell B, relacionades arnb la compartimentació anterior a 
['obertura del passadís II. Per ara només sabem que s'han d'associar 
arnb els murs paral.lels (B) esmentats abans, i que poden datar-se del 
2201240 dC. En arribar a aquesta cota, s'hagué de detenir I'excavació 
perque, a causa del gran nombre de restes aparegudes, careixíem 
d'espai per poder continuar-la arnb garanties. 

3. Les ectances IV, V i VI (Iams. 111.2, IV.2) 

Com que els sondeigs realitzats solament van afectar el terc meri- 
dional dels ambits enunciats i es van fer arrenglerats, els descriurem 
conjuntament. A més, els resultats obtinguts s'hi relacionen. 

De bon comencament es va trobar I'estrat modern F. Un cop 
excavat, van comencar a sortir els murs que delimitaven les diverses 
cambres. Totes elles, com veurem, dataven de la fase C, llevat de la V, 
el tancament meridional de la qual era del moment D. A més, la cambra 
IV no tenia aparentment cap paret a Ilevant, encara que s'hi van apreciar 
les restes d'un llindar (corresponent a I'etapa E): la presencia d'aquesta 
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estructura pot suggerir que el mur d'aquest cantó estava tan arrasat que 
no s'arribava a veure, com passa amb les parets de I'ambit III, on alguns 
dels paraments s'han descobert mitjancant I'emprenta de I'estuc. S'ha 
d'afegir que al centre del Ilenc que feia de mitger entre les cambres IV i 
V, hi havia un pas molt degradat pero perceptible, la qual cosa indicava 
que, al llarg de la darrera etapa de la vil.la (D), aquests recintes es 
comunicaven. 

Després de I'estrat F. en totes tres estances es va trobar I'horitzó B. 
Es tractava del conegut nivel1 d'enderroc, datable de final del segle IV o 
comencament del V. A continuació es van descobrir els paviments 
corresponents a I'etapa D. El de la cambra VI era de calc molt degradada 
i els altres dos d'opus signinum. Tots ells dataven de final del segle IV o 
comencament del V, i recolzaven directament en altres sols, aquesta 
vegada cap al 350 dC (fase C), col~locats sobre preparacions contem- 
poranies. 

S' ha de destacar que aquest darrer conjunt de nivells s'associava 
a lafundació de les cambres IV, V i VI. Al mateix temps ocultava les restes 
de la primera compartimentació d'aquesta zona, feta amb un tracat 
semblant al descrit pero no identic (Iam. V.2). En la secció que ens 
serveix com a guia podem observar a la cambra VI que el paviment C 
cobreix un mur corresponent a una estanca del tracat més antic (B), 
sobre el qual també recolza la paret de ponent de I'habitació VI. Aquesta 
estratigrafia tan clara no s'aprecia a la cambra V, car el dibuix del tal1 no 
va afectar cap de les estructures primarenques, que quedaven un xic 
enretirades. A la cambra IV la situació és semblant, pero en aquest cas 
és deguda a 1 '  arrasament considerable de la paret de I'etapa B que hi 
correspon, i a la presencia d'un testimoni que es va deixar. 

Quan I'excavació va continuar es van localitzar els paviments que 
havien ocupat els ambits més antics descoberts sota de IV-VI, seguits 
d'unes preparacions bastant potents. Tot aquest conjunt de la fase B es 
pot situar cap al 220-240 dC, gracies als materials. Seguidament va 
apareixer la capa d'arenes de I'epoca baix-republicana (O), la qual es 
troba habitualment al subsol de la residencia, i que en aquest indret va 
ser utilitzada com a terra durant el moment A. 

Les dades més importants proporcionades per aquests sondeigs 
fan referencia a lafundació i desenvolupament de les cambres. D'aques- 
ta manera ara sabem que les habitacions IV, V i VI es van aixecar cap al 
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350 de la nostra era (C), i van experimentar canvis al comencament del 
segle V (D), el més important dels quals va ser la pavimentació amb opus 
signium de les dues estances de Ilevant. Llavors també es va posar el 
paredament de migdia de I'ambit V i es van comunicar les cambres IV i 
V. Pel que fa a I'abandó, no hi ha indicis per situar-lo en el temps perque, 
com se sap, els paviments van apareixer totalment nets. Aquesta 
mateixa circumstancia, pero, palesa que no va tenir lloc de sobte. 

D'altra banda, sabem que abans que es bastissin les cambres 
esmentades ja n'hi havia unes altres amb un tracat semblant, pero que 
de moment no ho coneíxem del tot. Aquestes primeres habitacions van 
tenir un ús breu, ja que es van fundar cap al 2201240 (B) i es van 
abandonar el c. 350 (C). En no haver trobat cap estructura anterior abans 
d'arribar a les arenes republicanes de la base, podem pensar, almenys 
com a hipotesi, que des de I'epoca de Traja (A), quan es van aixecar el 
mur que limita al nord el passadís I i les altres estructures trobades al 
subsol del corredor, aquest sector era lliure de construccions. Potser es 
tractava d'un pati (per ara és impossible d'establir si era un atri, un peristil 
o alguna estructura d'aquesta mena), semblant al que s'insinua a 
tramuntana de I'ambit XI, situat probablement sota la via del tren, i que 
potser és del segle IV (C), encara que s'hade fer un sondeig per esbrinar- 
ho. 

4. L'oecus, ambits XIV i XV (Iam. IV) 

Aquest recinte esvadescobrir o, més ben dit, redescobrir I'any 1986 
car ja havia estat excavat parcialment durant les campanyes dirigides pel 
professor Arribas (Iam 1.2). Aleshores es va exhumar gairebé la totalitat 
dels estrats d'abandó de ['exedra (XIV) i de I'aula (XV). A més es va 
realitzar una trinxera per destapar el tancament meridional (B), es va 
seguir el tracat de la resta de les parets perimetriques (C), i fins i tot se'n 
van descobrir d'altres que hi havia al subsol (A), una de les quals, situada 
al centre de I'ambit, es va desmuntar parcialment. Tot i així, a la fi 
d'aquells treballs no es va arribar a conclusions definitives sobre la 
funció, la cronologia i I'evolució de I'area que ens ocupa(14). 

A més, cal recordar que les terres que cobrien I'oecus, com les de 
tota la resta del jaciment, van estar dedicades al conreu de la vinya durant 
diversos segles, i en aquest cas concret I'activitat agrícola va influir 
considerablement en la conservació de les ru'ines. La modificació més 
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evient va ésser la formació d'una terrassa que, en comencar I'excavació, 
ocupava els ambits XII, Xlll i bona part dels XIV i XVI, la qual era limitada 
per un mur que tallava en diagonal els sectors XIV i XVI, i a través de I'XI 
s'endinsava sota la via del tren. Pensem que les terres que es van 
remoure per formar la terrassa esmentada es van Ilencar a I'altre costat 
de la paret que limita lapars urbanaa migdia (0). Així es van obtenir dues 
superfícies aptes per al conreu, una de més alta i I'altra de més baixa. 
Aquesta hipotesi, a més de la presencia del mur de contenció esmentat 
(F), es confirma per ['alcaria considerable de les ru'i'nes trobades a 
tramuntana del parament, per la potencia més gran de I'estratigrafia en 
aquel1 indret, i per la composició dels sediments que hi ha a I'extrem de 
migjorn, extramurs de la residencia, en els quals s'han localitzat moltes 
pedres. 

Un cop feta aquesta consideració previa, passarem a descriure 
I'estratigrafia localitzada en aquests ambits, i ho farem mitjancant la 
secció nord-sud presa gairebé per I'eix de les construccions (Iam. IV. l ) .  
En aquest tal1 es pot veure que I'estrat superficial és molt baix. Aixo és 
Iogic si considerem que no es tracta de I'horitzó F, descobert en altres 
Ilocs, sinó de la capa que es va col.locar un cop acabades les excavacio- 
ns dels anys 50 (G). En conseqüencia, els nivells d'enderroc (E) només 
es van conservar en un petit sector dins I'absis, protegit pel mur (F) de la 
terrassa moderna. Totes aquestes capes contenien restes diverses de 
materials de construcció, com ara toves, teules i tapia, pero en una s'hi 
van trobar fragments d'opus formaceum i estuc de color blanc, proce- 
dents de la volta que coronava I'absis. Aquests estrats, si bé no van 
proporcionar gaire material, es poden datar entre el comencament del 
segle III i el final del IV-un arc extremadament ampli-, pero que anirem 
precisant gracies a la posició física de les estructures (infra B). 

A continuació va apareixer el paviment de I'exedra (C), format per 
una capa fina de cal$ i dotat de preparació, la qual s'adossava al graó 
terminal de la capcalera (C). Aquests nivells no van donar prou ceramica 
com per establir-ne la datació definitiva, pero posse'i'm la cronologia del 
de sota (B), xifrada cap a la primera meitat del segle III, la qual cosa 
proporciona un terminuspost quem. Aixo, unit a la data esmentada dels 
estrats d'enderroc (supra E), ens fa pensar que I'oecus es va bastir dins 
I'atapa cronologica C, el comencament de la qual hem establert cap al 
350 dC. L'estrat que va donar el t.p.q. d'aquests esdevenimentc també 
tenia la particularitat que li recolzaven els murs i el graó de I'exedra. 
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Secció 1, nord-sud, presa pels passadissos 1 i 11 i la cambra VI. 

Tot seguit va sortir un nou horitzó (A) compost per dues capes de 
rebliment. A través del material es van poder situar a la primera meitat del 
segle II, i descansaven directament sobre les arenes baix-republicanes 
(0) que hem trobat en altres indrets del jaciment. A més, s'adossava a un 
mur tracat en direcció nord-sud, situat gairebé a I'eix de la capcalera 
(Iams. 11.2, IV.2), el qual havia estat amortit per I'estrat B i recolzava en 
les mateixes arenes que I'horitzó A. L'excavació de I'exedra la vam de- 
tenir momentaniament en aquest estrat iberic (O), i els treballs es van 
estendre a 1' aula. En aquest ambit, després de la capa superficial de fa 
pocs anys (G), es va trobar una taca de calc en un punt molt concret, la 
qual es va interpretar com I'única resta que quedava del paviment (C). La 
preparació també es va trobar en un lloc forca petit. Tot seguit, es va 
localitzar un estrat de potencia considerable (A), que cobria directament 
les arenes republicanes. En el si d'aquest nivel1 es van distingir diverses 
bossades, les quals podien presentar com a components dominants els 
carbons o bé les argiles. Cal remarcar que aquest horitzó contenia molts 
fragments d'amfores romanes cuites a la terrisseria de la zona 2, 
barrejats amb trossos de totxo refractar¡ i parets de forn. A més I'estrat 
que descrivim s'adossava a tres murs de pedra seca, paraldels i tracats 
en direcció est-oest (A), els quals van apareixer en el subsol de I'estanca. 

Secció 2, est-oest, presa per les cambres IV- VI. 
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Aquests paraments, com comprovarem (infra: 111.2.1), havien for- 
mat part del primer traqat de la residencia que coneixem; van funcionar 
durant la segona etapa i van ser arrasats en bastir-se I'oecus. És vers- 
emblant que les parets de I'aula tallessin I'estrat de rebliment (A) que 
s'associava als murs primerencs descrits, pero els treballs d'Arribas ens 
van impedir de palesar-ho. Aixo no obstant, a migdia de I'aula es 
conserven les restes d'un conglomerat de pedres (C), les quals podien 
haver estat la preparació d'un paviment noble, ara totalment desapare- 
gut. La posició d'aquestes pedres és important perque recolzen sobre 
I'estrat de rebliment A, i reaprofiten el cim d'un dels murs del mateix 
moment. Potser la zona més enlairada del parament va servir de graó, 
la qual cosa indicaria que I'absis era precedit de dues grades. 

Pel que fa a I'aparenqa i a la funció dels ambits XIV i XV durant 
I'etapa que van funcionar plegats, d'allo que hem dit fins ara se'n dedueix 
que es tractava d'una aula (XV) encapcalada per un absis pentagonal o 
exedra(X1V). Tot el recinte es pot interpretarcom un oecus, atesa lasituació 
i les característiques espacials. L'observació de les estries diagonals que 
presenten els paraments -les quals no es troben en altres estructures 
contemporanies-fa pensar que anaven recoberts d'un revestiment més 
sumptuós que no pas I'estuc normal, pero no se n'ha trobat cap vestigi 
insitu. Del paviment, en sabem ben poc, ja que només posse'im una taca 
de calq; a la millor aquesta calc era el llit d'un terra més elaborat o luxós. 
Pel que fa a lacoberta, I'exedradeuria tenir unavoltade ventall revestida 
interiorment d'estuc. En el cas de I'aula, sembla que hauria estat una 
estructura de fusta, la qual recolzaria sobre columnes: Arribas en va 
trobar dos capitells i tres basaments, semblants als queja es coneixien, 
fruit d'una troballa casual el 1 880. 

Les estructures del moment més antic de la residencia que co- 
neixem fins al moment (A), fundades cap al primer quart del segle II) són 
ben interessants al sector de I'oecus. En primer Iloc, es tracta de tres 
parets paral.leles, bastides dins I'ambit IV d'est a oest, les quals degue- 
ren formar part del cos occidental de la casa. Totes elles tenen continu'itat 
fora dels Iímits actuals de I'aula. Coneixem bé la del centre gracies a les 
excavacions que hem dut a cap en els sectors I i II, on va representar el 
paper de facana principal, i també sabem el tracat cap a I'oest gracies als 
treballs d'Arribas (Iam. V . l ,  migdia de I'ambit XVI). Sobre les altres dues 
només podem proposar hipotesis: el lloc per on devia continuar la de 
tramuntana encara no s'ha excavat, i la de migdia sembla que segueix 
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un bon tros, pero tampoc no hem pogut palesar-ho fins ara. Sembla que 
tots tres Ilencos es van utilitzar al llarg de les fases A i B, i van ser anul.lats 
amb la construcció de I'aula de I'oecus. 

En segon Iloc, al subsol de I'absis (XIV) va apareixer un altre mur, 
aquest cop bastit de nord a sud. Potser lliga amb la paret més septentrio- 
nal de les que hem vist en el paragraf anterior, pero un testimoni 
estratigrafic -el de la plataforma de pedres davant I'exedra- ens ha 
impedit de comprovar-ho. De totes maneres, és molt probable que 
ambdós paraments haguessin estat els Iímits meridional i occidental 
d'una cambra tancada a llevant per la paret est de I'actual ambit VI1 i a 
tramuntana pel llarg mur on es va adossar la cara nord de I'exedra 
(I'excavació ha palesat que, en bastir-se la capcalera, ja hi era, aquest 
parament, i I'absis s'hi va cosir). Pel que fa al tancament meridional de 
I'aula (datat del moment B), I'observació de la planta general (Iams. 11.2, 
IV.2) mostra la continui'tat amb el Ilenc que va donar lloc a la formació del 
corredor o passadís 1 ,  i la construcció d'aquesta paret cal relacionar-la 
amb un remodelatge important de la pars urbana, que analitzarem al 
capítol de conclusions (infra: 111.2.2). Aixo no obstant val a dir que aquest 
parament va continuar en ús fins a I'abandó de la vil.la, ja que es va 
reaprofitar en bastir I'oecus. 

III. CONCLUSIONS PROVISIONALS DE LA RECERCA 
A LA PARS URBANA 

1. Cronologia 

L'estudi dels materials de les darreres excavacions(l5) ha donat 
algunes dades importants. Entre elles I'evolució cronologica del sector 
de la residencia on hem treballat. En síntesi, i segons la nomenclatura 
convencional que hem utilitzat, és la següent: 

O. Preexistencies de la darrera etapa d'ocupació iberica: segles 1 1 - 1  aC. 

A. Fundació de les estructures més antigues trobades cap al primerquart 
del segle II de I'era, potser més concretament durant I'imperi de Traja. 

B. Remodelatge molt important el c. 2201240, el qual va donar lloc als 
trets generals de les rui'nes descobertes. 
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C. Nous canvis cap al 350, que gairebé van determinar la planta actual 
de les restes. 

D. Modificacions de detall a final del segle IV o comencament del V 

E. Abandonament en una data incerta, com a mínim el segle V avancat 
o el VI. 

F. Utilització agrícola medieval i sobretot moderna i contemporania, la 
qual es va fer intensiva des del segle XVIII. 

G. Excavacions dels anys 50 del nostre segle. 

De moment, el problemacronologic principal és ladatade I'abandó. 
Els estrats superficials són molt febles o han desaparegut per I'acció dels 
conreus. També en els pocs llocs on hi ha una potencia suficient, es veu 
que els paviments són gairebé nets, i les úniques peces presumptiva- 
ment contemporanies del darrer moment consisteixen en ceramiques 
grises al torn lent, difícilment classificables. Un altre indici és I'aparició de 
sigil.lates africanes molt tardanes -que poden arribar al segle VI- en 
certs indrets de la pars rustica (infra: IV.12). 

A més, durant I'excavació s'ha comprovat que I'enderrocament de 
les rui'nes va ésser molt lent i, abans que es produís, havien estat 
saquejades: manquen els carreus de les cantonades, les pedres d'un 
bon nombre de murs, etc. Tot aixo fa pensar que, per ara, I'abandó es pot 
situar durant un moment avancat del segle V o ja dins el VI, segons que 
indiquen les ceramiques esmentades. 

Pel que fa a la reutilització agrícola de I'indret durant I'edat moderna 
i contemporania, no ens estendrem aquí en la descripció de les estruc- 
tures i la funció, pero cal remarcar que durant els treballs s'han trobat 
diversos pous, com ara el de I'extrem de ponent del passadís I (Iam. 11.2), 
o murs de contenció per formar-hi terrasses, com per exemple el que 
tallava en diagonal la meitat occidental de la residencia romana. 

2. La distribució interior 

Pel que fa a les estructures antigues trobades ara només podem 
analitzar amb cert detall les més superficials, que funcionaven des del 
350 aproximadament (C). De totes maneres, els sondeigs parcials han 
palesat que els murs principals són dels segles II i III (A i B). D'altra banda, 
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els nostres treballs únicament han afectat un tros de I'area residencial de 
I'explotació, el qual podria abastar una mica menys de la meitat meridio- 
nal del conjunt. Com se sap, la Iínia ferria travessa aquest sector del 
jaciment i encara no hern excavat en extensió a tramuntana del ferrocar- 
riI(l6). 

Fins ara, s'ha descobert bona part dels murs perimetrics de migdia 
i ponent de la residencia i algunes restes del tancament oriental, encara 
que aquest indret va ésser molt afectat pels saqueigs antics i els conreus 
de I'edat moderna. L'analisi de la compartimentació interior ha palesat la 
concordanca de la data d'un bon nombre d'estructures -les que s'han 
vist afectades per les darreres recerques-amb les etapescronologiques 
que hern plantejat. 

En conseqüencia, les darreres excavacions han confirmat i han 
precisat les hipotesis sobre el desenvolupament de la pars urbana de la 
vil.la, que havíem proposat en ocasió dels primers treballs del 1986(i7). De 
moment no hern descobert les construccions de I'epoca augustal, que 
s'haurien d'associar cronologicament amb la terrisseria de la zona 2 
(infra: V), pero no descartem que siguin encara més a prop de la via del 
tren o malauradament a sota. En tot cas, les troballes de ceramiques 
d'aquell moment són constants, tant en la zona 1 com en altres llocs del 
jaciment. Val a dir que a la zona O es van excavar fa deu anys els vestigis 
d'una cambra molt arrasada per les maquines el 1977, la qual es podia 
datar cap al tercer quart del segle l. Aixo indica sens dubte una ocupació 
anterior als murs més antics que hern trobat en els sectors excavats de 
la pars urbana (els quals, recordem-ho, daten de I'imperi de Traja). 
Tampoc no cal oblidar la localització d'una moneda de Tiberi, fora de 
context a la mateixa zona 0(j8), així corn d'una sitja reblerta cap a I'any 60 
de I'era. 

2.1. Les construccions en epoca de Traja (Iam. V.1) 

El coneixement que tenim de I'aparenca de la residencia en aquel1 
temps és forcosament parcial, jaque les estructures que hi corresponen 
són les més antigues que hern trobat fins ara i Iogicament ocupen la 
posició més baixa en les estratigrafies. Aixo fa que en certs indrets 
encara no les haguem trobat. De tota manera, comencem a tenir una idea 
prou clara de com funcionava la casa aleshores. Pel que fa a I'entrada, 
sembla que era al mig del sector on hern treballat darrerament, segura- 
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Secció 3, nord-sud, presa pels ambits XIV- XV (oecus). 

ment una micadesplacada. Hi menava un camí empedrat i era precedida 
d'un portic sostingut per pilars, que ocupava el centre de I'ambit l. Als 
costats hi havia sengles cossos edificats sobresortints. El de llevant 
(zona est d'l i sud de III), el coneixem poc perque les ruines d'aquest 
costat són molt arrasades, pero com a mínim sabem les dimensions 
principals. A ponent tenim una idea més exacta. De moment es distin- 
geixen tres estances allargassades bastides d'est a oest; la meridional 
ocupava el terc de migdia de XV i XVI, així com I'oest d'l; la del mig 
comprenia la cambra VIII, la zona central de XV i s'endinsava cap a XVI, 
i la septentrional, més petita que les altres, ocupava el sector IX i la meitat 
del XIV. 

Planta general esquematlca de les estructures descobertes en la pars urbana 
de la vil.la. 
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A I'oest d'aquest cos també es veuen vestigis de la compartimen- 
tació en direcció nord-sud, els quals indiquen, com a mínim, dues 
cambres més a migjorn del sector XVI, que es prolonguen cap a un indret 
no excavat, foradels Iímits actuals de les ru'ines. El fet de no haver trobat 
cap resta en el subsol dels ambits IV-VI, darrera de la facana principal, 
fa pensar que aleshores es tractava d'un indret lliure de construccions, 
potser un atri. Manca, pero, I'excavació dels nivells més baixos de II, la 
qual potser podra rnatisar o reafermar aquesta suposició. 

Pel que fa al tancament de I'habitatge, podem imaginar I'extrem 
occidental gracies a algunes ru'ines, el cim de les quals sobresurt d'enca 
que es va extreure I'estrat superficial el 1986 (no s'han posat al plano1 
general, tot esperant de poder-les excavar i dibuixar completes). Aixo no 
obstant, pensem que la hipotesi presentada a la planta pot ser factible. 
Al costat oriental, les coses no són tan clares, jaque s'ha hagut d'excavar 
molt més lentament a causa de I'arrasament considerable de les restes, 
i encara no s'han assolit els nivells més antics. De totes maneres, la 
forma rectangular de I'edifici que s'insinua no sembla desencertada, així 
com I'accés precedit de portic i flanquejat per sengles cossos. 

Gracies a I'epigrafia sabem alguna cosa més de la vil.la del segle 
II: és versemblant que un dels possessoresd'aquell temps hagués estat 
C. Clodius Aemilianus, personatge conegut a la prosopografia de Tarraco, 
on els seus parents van ocupar diverses magistrat~res( '~). Nosaltres 
pensem que Aemilianusés I'exponent de la vinculació de laviI.lade Darró 
a I 'ager tar rag~ní (~~) .  Com també suposem que I'aparició d'un cippus a la 
vil.la del castell de Castelldefels, dedicat a C. Trocina Synecdemus, 
magistrat de Barcino, palesa que aquella explotació formava part del 
territorium ba rce l~n í (~~ )> .  Aquesta necessitat de fonamentar la riquesa i el 
prestigi en la possessió d'explotacions agrícoles, tan ben documentada 
en el període que ens ocupa, ens serveix per proposar un cop més 
-aquesta vegada amb nous arguments- que el Iímit entre les arees 
subjectes a la jurisdicció de les dues colonies esmentades devia ésser 
probablement el massís del Garraf. Aquesta ratlla potserjaeraestablerta 
abans, en temps dels íbers, com ho podrien palesar les produccions 
ceramiques, molt diferents als dos costats de la serralada. Pero aixo ja 
és una altra qüestió. 
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2.2. El tracat del 2201240 (Iam. V.2) 

La distribució que es va utilitzar en aquesta etapa és, per a 
nosaltres, un xic més clara que no pas la del segle II, ja que les ru'ines són 
més superficials i les excavacions n'han afectat un bon nombre. El canvi 
més evident va ésser la supressió del portic descrit en el paragraf 
anterior, que va ésser tancat a migdia i esdevingué un corredor(l), el qual 
va integrar els extrems meridionals dels cossos laterals que fins alesho- 
res flanquejaven el portic. La porta principal es va situar a I'extrem de 
llevant de la facana nova. 

Al nord del sector 1, on abans sembla que hi havia hagut una zona 
Iliure, es va aixecar un enreixat de cambres bastides en direcció nord- 
sud, que eren de nova planta o bé seguien el mateix tracat del moment 
anterior (les ru'ines de les noves, les hem pogut observar al subsol dels 
ambits II, IV-VI i VIII-IX). Per ara, hem documentat dues alienacions 
paral.leles, la meridional adossada al mur nord del corredor i la septen- 
trional a continuació. Aquestes cambres eren interrompudes pel passa- 
dís VII, que potser es va obrir Ilavors, encara que de moment no podem 
saber-ho, en no haver-hi excavat. 

També sabem segur que el tancament occidental de les ru'ines que 
han arribat fins a nosaltres és d'aleshores, així com dues parets per- 
pendicular~ i solidaries (oest de XVI). Pel que fa a les estructures de 
I'angle sud-oest de I'habitatge, és molt difícil de situar-les cronologica- 
ment perque es van treure de context els anys 50, i les notícies de 
I'estratigrafia que es van donar no són prou detallades. Malgrat tot, 
pensem que els murs de I'etapa anterior van continuar en ús, llevat del 
tancament sud de I'ambit XV, que es va rectificar. Pel que fa al tram de 
facana que dóna I'aspecte trapezial característic d'aquesta banda de 
I'edifici, es podria situar a la fase B, i així ho hem fet provisionalment, pero 
la manera de relacionar-se amb el tancament de migdia del cos central 
no és gaire clara. A més, el mur de ponent de I'oecus, que també passa 
per aquest punt, acaba de complicar les coses. Una altra possibilitat fóra 
que la casa hagués mantingut un tracat rectangular, semblant al de 
I'etapa A, pero fins al moment no s'han trobat les ru'ines que ho 
demostrin. 

Un cop acceptat com a hipotesi que el tancament trapezial és de 
I'epoca B, s'hi han d'associar les dues parets perpendiculars bastides al 
sud de XVI, entre les quals passava un desguas. 
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2.3. La reorganització del 350 (Iam. VI.1) 

Abans d'entrar en materia cal advertir que el títol d'aquest paragraf 
no ha de condicionar el lector, ja que ens referim a una reorganització 
purament arquitectonica. Aixo vol dir que, com es despren de les 
estratigrafies explicades rnés amunt, la vilda de Darró no va patir cap 
destrucció ran de la crisi del segle III. El professor Arribas creia el contrari 
i nosaltres n'hem meditat la possibilitat. Aixo no obstant, I'estudi exhaus- 
tiu de la sigil.lata africana (un material molt rnés ben conegut ara que no 
pas fa trenta-cinc anys), realitzat per la senyora Guma, ha palesat que 
I'única fase d'enderroc que hi ha a la vil.la de Darró és molt posterior a 
la invasió franca (infra: 2.5). 

Tot aixo no exclou la possibilitat que la segona meitat del segle III 
fos un període de crisi economica, ja que no es va registrar cap mena 
d'activitat edilícia en el jaciment. D'aquesta manera, les dades arqueo- 
Iogiques es podrien relacionar amb una etapa d'inestabilitat política 
reconeguda, pero no amb els efectes d'una ratzia que cada cop semblen 
més febles arreu dlEspanya. 

La compartimentació que reflecteix la major part dels murs més 
enlairats de les ru'ines de la pars urbana data del c. 350, I'any pels volts 
del qual va comencar I'etapa C. L'observació detinguda palesa la 
presencia d'un cos rectangular en el centre i d'un altre de trapezial a 
I'oest. El nucli principal de la construcció tenia un passadís ampli o 
corredora migdia (1), on hi havia la porta principal a I'extrem de Ilevant. 
Gairebé al davant d'aquest accés, n'hi havia una altra per entrar a un 
segon passadís, més estret i curt (II), limitat al nord per un seguit de 
cambres rectangulars (IV-VI), les dues últimes obertes a migjorn i la 
primera a orient. El passadís II anava a enllacar amb un altre, tracat de 
nord a sud (VII), flanquejat per les cambres Vlll i IX, que s'hi obrien, i la 
VI. 

Al final d'aquest espai, hi havia I'ambit XI, unavestibul, que menava 
a les estances XII i XIII, o bé als llocs de pas que hi havia als dos costats 
del mur meridional de XVII. D'aquesta passatges, I'oriental era molt rnés 
ampli i de fet donava lloc a I'ambit X. Encara dins el cos principal, 
retornant al corredor, es pot veure que des de I'extrem de ponent 
s'accedia a una sala noble, la més gran del conjunt. Comprenia una aula 
rectangular tracada en direcció nord-sud (XV) i capcada per un absis 
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pentagonal (XIV), precedit d'una plataforma i d'un graó. Sens dubte, es 
tractava d'un oecusdels que són característics del període baix-imperial. 

Del cos trapezial no tenim gaires noticies, en haver desaparegut la 
majoria de les estructures superficials, pero la compartimentació, si hi 
existia, era de parets molt febles. Una altra incognita-deguda, sortosa- 
ment, a I'abast limitat de la nostra excavació- és la presencia d'un mur 
perpendicular a la facana de I'edifici, que continua el tracat de la mitgera 
entre I'oecusi lescambres VIIl-IX. De moment n'ignorem lafunció, jaque 
només hem excavat els estrats més superficials que s'hi relacionen. Pel 
que fa a la cronologia, I'hem situat en aquesta fase perque el parament 
s'adossa clarament a la paret que tanca el cos principal a migdia, la qual, 
com es recordara, és de I'etapa B. 

Tots aquests canvis van donar a les cambres IV , V i VI I'aspecte 
d'ara. La Vlll i la IX es van reformar novament, sempre segons el tracat 
que tenien d'antuvi i es van pavimentar amb opus signinum I'oecus, fet 
de bell nou, va anuldar totes les habitacions anteriors. D'altra banda, 
suposem que els ambits XI, XII i Xlll també es van fer de nova planta o 
almenys s'hi van dur a cap reformes decisives. Els dos darrers recintes 
donaven pel costat de ponent al cos trapezial (XVI), on ja hem dit que han 
desaparegut tots els vestigis d'aquesta epoca, llevat d'unes taques de 
paviment de calc. Per llevant comunicaven amb el final del passadis VI1 
i amb el distribui'dor (XI). S'ha de recordar que en aquest indret es va 
realitzar la troballadels fragments d'opussigninum, caiguts sobre el terra 
(supra: 11.1). La situació d'aquests vestigis indica que la residencia del 
moment C va tenir una planta pis (o una terrassa) pavimentada amb 
signinum, la qual, com a mínim, rodejava tot I'ambit XVll o, potser, 
s'estenia per la resta del cos principal, ja que a I'extrem oriental, del 
passadís I o corredorhem descobert unes estructures molt degradades, 
que es podrien interpretar com a restes d'una escala. Si les nostres 
hipotesis són certes, és versemblant que aquesta planta més alta 
s'aixequés en el període que descrivim, ates que recolzava sobre 
estructures del moment C. 

Quant al peristil, hem apuntat que podria haver estat I'ambit XVII. 
Aixo només és una suposició, basada en la posició central que ocupa 
respecte de la resta de les ru'i'nes conegudes. D'altra banda, sera molt 
difícil comprovar si la proposta realment és encertada perque el sector 
XVll s'endinsa sota la via del tren, on ara per ara no es pot excavar. 
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Planta esquematica de la primera etapa de la pars urbana de la vil,la 
(epoca de Traja). 

Planta esquematica de la segona etapa de la pars urbana de la vil.la 
(220/24 0). 
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2.4. Les modificacions de final del segle IV o comencament del V 
(Iam. V1.2) 

És el darrer moment en que hem documentat transformacions de 
les estructures arquitectoniques de lavil.la. Val a dir que no van ser gaire 
importants pero palesen la vitalitat de I'establiment en una epoca que 
s'acostuma a considerar decadent o, com a mínim, obscura. 

Entre els canvis realitzats s'ha de destacar la nova pavimentació 
amb opus signinum de les cambres IV i V. Aquest terra comuna va 
significar també la unificació de les dues estances, ja que aleshores 
també es va tancar I'accés que tenia I'habitació V al passadis II, i es va 
obrir una porta en la paret mitgera dels dos ambits que descrivim. Potser 
aquest eixamplament té la justificació en una nova utilitat de I'espai o una 
reafirmació de I'ús antic. De moment és difícil assenyalar la funció que 
podia haver tingut el conjunt IV-V, jaque no coneixem la planta completa 
de la casa. Aixo no obstant, ateses I'amplaria i I'orientació, es podria 
pensar en un triclini, potser el d'hivern. 

Una altra modificació d'aquesta epoca és la configuració de I'ambit 
X com a tal; en el moment anterior només era una cantonada del vestíbul 
XI, pero a comencament del segle V es va bastir una paret que va tancar 
un recinte independent. S'ha d'advertir, pero, que el passatge pel costat 
de XVll va continuar obert, encara que fos més estret. 

3. Alguns paral.lels 

La pars urbana de la vil.la de Darró, encara que coneguda només 
a mitges, ja comenca a tenir una entitat prou gran com per plantejar-se 
els paral.lelismes i tractar d'associar-la amb els diversos tipus d'estructures 
d'aquesta mena. Del moment més antic excavat fins ara, corresponent 
al segle II (Iam V.1), en podem dir poc, ja que les troballes són 
fragmentaries. Tot i així, la forma característica de la facana, flanquejada 
per sengles cossos sobresortints, es podria associar a les vil.les que 
s'anomenen de torres a la facana, de les quals és un bon exponent 
I'edifici de Murias de Beloño (Cenero, A s t ú r i e ~ ) ( ~ ~ ) .  Aquesta casa s'ha 
datat dels segles II-III, la qual cosa s'avé forca amb la cronologia 
palesada a Darró. De totes maneres, fins que I'excavació de les estruc- 
tures de I'etapa A no hagi avancat un xic més, és arriscat de proposar 
comparances amb altres jaciments concrets i complets. 
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Tenim molt més sencer I'habitatge rural roma del segon quart del 
segle III, (Iam V.2). Aixo fa que ens recordi de prop la vil.la del Puig de 
Cebolla (Valencia), que té un cos principal en forma de rectangle dotat 
de corredor, i també en presenta un altre de trapezial a un dels costats. 
Aquesta explotació, coneguda fa molt de temps, s'ha datat del segle II- 
III, mitjancant les escultures que s'hi van t r ~ b a r ( ~ ~ ) .  També de planta 
rectangular amb corredor, la vil.la de Daragoleja (Granada) s'assembla 
una mica menys a la de Darró, pero podria corresponde al mateix tipus 
generic. Aixo no obstant, la cronologia és molt més tardana: segona 
meitat del segle IV(24), la vil.la del Castillet (Cartagena, Múrcia), en canvi, 
és molt semblant a la nostra: té planta rectangular, corredor i les ru'ines 
trobades són eloqüents la cronologia dels segles I al IV és, pero, molt 

Totes aquestes comparacions també són valides per al moment C 
de la pars urbanade Darró, datat cap al 350 (Iam VI. l) .  No obstant aixo, 
cal tenir en compte I'aparició d'un element prou significatiu: I'oecus. Es 
tracta d'una estructura facilment identificable i, fins a cert punt, corrent. 
Se'n coneixen de semblants a diversos Ilocs: la vil.la de Sadaba (Sara- 
gossa), on I'absis és octogonal i va ésser bastit a mitjan segle IV, la vilda 
d'Almenara de Adaja (Valladolid), amb un oecus de capcalera identica 
que pertany a la fase datada entre mitjan segle IV i comencament del V, 
i lavil.la dlAguilafuente (Segovia), que posseeix una sala molt semblant, 
també amb capcalera pentagonal, bastida en un moment que va de 
mitjan segle IV a mitjan del V(26). Creiem que les rui'nes trobades en 
aquests indrets situen perfectament el nostre oecus, jaque en confirmen 
la funció i fins i tot la cronologia. 

IV. LA PARS RUSTlCA DE LA VILeLA (LAM. VII) 

L'excavació d'aquest sector, duta a cap basicament els anys 1987 
i 1988, es va programar per solucionar des del punt de vista arqueologic 
els problernes urbanístics que plantejava I'area periferica del jaciment, i 
alhora per aprofundir en el coneixement de les estructures antigues i de 
la seva evolució. És per aixo que la recerca extensiva va comencar per 
I'extrem oriental del predi que anomenem zona 1. En aquest indret 
s'havia detectat un sector esteril durant les prospeccions preliminars, 
pero tarnbé s'havien vist algunes restes antigues disperses. En con- 
seqüencia, calia delimitar la situació exacta de les ru'ines i realitzar-ne 
I'estudi. Per aquesta raó es va dur a cap un sondeig arnpli. 
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El primer descobriment dins aquesta zona va ésser I'empremta 
d'una vinya datable del segle XVIII, de la qual restaren nombrosos forats 
quadrangulars ben arrenglerats, on hi havia hagut els ceps. Aquesta 
troballa s'ha de posar en relació amb els abundants testimonis de la 
producció vitivinícola moderna localitzada a I'excavació, que són la font 
directa per coneixer una activitat important, descrita abundantment a la 
documentació de I'epoca. 

1. El conjunt de recintes descoberts a llevant (Iam. V11.2) 

Després d'aixo es van trobar les restes del jaciment propiament 
dites. Es tractava d'una colla d'estructures de planta quadrangular, 
formades per murs de maconeria forca barroera, dels quals en molts 
casos només es conservaven les banquetes de fonamentació o les 
empremtes d'aquestes en el terreny verge. Tot el conjunt estava molt 
arrasat i, si no hagués estat pel metode d'excavació rigorós, podia haver 
passat desapercebut, ja que les argiles naturals eren pocs centímetres 
per sota de la cota dels camps de conreu moderns. Aquest fet havia 
ocasionat la desaparició de diversos trarns de murs, i molts recintes 
careixen d'un dels Iímits. Pel que fa al paviment, només una estancatenia 
restes d'una rnena d'opus signinum i en altres en quedava part de la 
preparació del sol, de vegades coronada per algun vestigi del terra 
mateix. Tot plegat feiaque les troballes no fossin gaire espectaculars i va 
costar un gran esforc palesar-les, pero a través de I'estudi de la planta 
i gracies a I'aparició del signinum esmentat, hem pogut esbrinar que 
aquestes restes pertanyien a una estructura enreixada aproximadament 
rectangular. Segurament allotjava diverses dependencies de la pars 
rusticade la vil.la, destinades al procés de transformació de les materies 
primeres agrícoles, potser per a I'obtenció d'oli, de vi o de les dues coses. 

A hores d'ara podem diferenciar cinc estances. La primera (a) es 
troba al nord-est del conjunt. Sembla que tenia planta rectangular i les 
dimensions eren considerables. En aquest moment només en queden 
retalls en el terreny verge, previs a la col.locació dels murs oriental i 
meridional i la banqueta de I'occidental; la paret de tramuntana ha 
desaparegut completarnent. Per construir aquest ambit va caler rebaixar 
forcael terreny natural, segons que indiquen les restesd'unasitja iberica, 
descoberta sota el nivel1 teoric del paviment: en construir-se I'estanca, 
aquest diposit de planta circular va ésser tallat per la meitat, reblert i 
colgat. Al mig del recinte s'ha trobat un altre retal1 en el terreny verge; és 
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relativament petit, de planta subrectangular i es va fer quan I'ambit ja 
s'utilitzava. Segurament s'ha de relacionar amb la presencia del contra- 
pes o I'eix d'un torcus. No s'han trobat vestigis del paviment, la qual cosa 
és Iogica, jaque en aquest indret I'estrat superficial d'uns 15 centímetres 
de potencia recolzava directament en les argiles esterils. Val a dir que es 
tracta del punt d'aquesta area on el terreny natural és més enlairat. 

La segona estanca (b) és immeditament a I'oest. Només es conser- 
ven les banquetes dels murs, llevat del meridional, del qual únicament 
coneixem I'empremta d'argamassa dipositada al fons de la trinxera de 
fonamentació, la qual dóna idea del tracat de la paret i suggereix que, a 
la millor, va tenir una porta; el paviment era de terra batuda. Al costat 
d'aquest recinte, en direcció a ponent, n'hi ha un altre de més gran (c). 
En aquest cas no es va trobar cap senyal del tancament septentrional 
-si bé resta un petit fragment de paret a I'angle nord-est-, i les restes 
del meridional eren molt confusos. És per aixo que el tracat que 
presentem a les il.lustracions és purament teoric. En canvi es van 
documentar les banquetes dels murs oriental i occidental, així corn la 
porta i les parets que delimitaven una mena de vestíbul (e). L'accés s'ha 
pogut identificar perque en aquest costat les restes de la fonamentació 
del mur no eren contínues i reprodu'i'en fidelment I'alcat desaparegut. El 
paviment d'aquesta dependencia era una mena de signinum elemental. 
Constava d'una preparació de picadís a base de trossos de teules i 
amfores unides amb fang, sobre la que hi havia una capa de cal$ d'uns 
2 centímetres de gruixaria. 

Davant dels darrers recintes descrits (b, c), potser hi va haver un 
passadís (d), delimitat per les respectives facanes meridionals -per 
cert, molt poc clares- i per la banqueta d'un mur desaparegut en la qual 
s'observa una porta, gairebé simetrica a la de I'ambit b. Logicament, 
aquesta nova paret degué correspondre a una altra dependencia, pero 
en no haver-la excavat fins ara preferim abstenir-nos de fer-ne cap 
hipotesi. 

Pel que fa a la cronologia del conjunt, les restes de preparacions 
d'alguns paviments han donat materials de cap al final del segle IV o 
comencament del V. Aixo vol dir que les dependencies s'han d'associar 
amb la penúltima etapa de funcionament de la pars urbana (D). Pel que 
fa a I'abandó, les evidencies, com sempre, són precaries, atesa la 
mínima potencia dels estrats, els quals, a més, corresponien majoritaria- 
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Planta esquematica de la tercera etapa de la pars urbana de la vilda 
(cap al 350). 

Planta esquematica de la quarta etapa de la pars urbana de la vil.la 
(final segle IV-comenqament segle V). 
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ment a les parets de tapia caigudes. No obstant aixo, algunes cerami- 
ques són molt més tardanes que no pas la resta del conjunt, i es podrien 
fer arribar fins al segle VI. 

Es tracta d'una data relativament avancada pero, segons el nostre 
parer, la més escaient, ateses altres evidencies procedentsde la mateixa 
pars rustica (infra). 

2. Les dues estances a tramuntana de la zona 1 (Iam. V11.2) 

Un cop realitzades les troballes descrites en el paragraf anterior, 
I'area excavada es va estendre cap a ponent. Alla es va completar una 
cala oberta el 1986, i es va obrir una altra rasa estratigrafica. Gracies al 
primer d'aquests treballs es va poder delimitar bastant bé el parell 
d'estances que hi havia, malgrat que el costat de llevant es trobava molt 
arrasat pels conreus moderns. Sens dubte, aquestes estructures havien 
format part de lapars rustica:es tractava de cambres gairebé quadrades 
i totes dues formaven un cos rectangular (al nord f, al sud g). Les parets 
es van construir mitjancant la tecnica de I'encofrat amb una mena d'opus 
caementicium. El paviment era una capa de calc, fina i molt degradada, 
de gairebé 1 centímetre de gruix. Pel costat septentrional recolzava 
sobre el terreny verge, i a migdia sobre un rebliment dipositat en aixecar- 
se el mur. Ates el desnivel1 del terreny natural en aquest Iloc, la pari baixa 
del parament est s'adossava a I'argila natural retallada. Segons sembla, 
els accessos de les dues estances eren independents i es trobaven a 
Ilevant. 

Cal destacar que al cim i tallats en els estrats d'amortització es van 
trobar els vestigis de dues tombes d'inhumació, molt malmeses pels 
conreus moderns. Elsesquelets que contenien eren orientats d'est aoest 
amb el cap a Ilevant. A part d'aixo no donaven cap dada tipologica més, 
jaque les fosses eren molt simples i la coberta havia desaparegut, si és 
que n'hi va haver mai. 

L'excavació va proporcionar una colla de dades cronologiques 
interessants: les cambres es van aixecar cap a mitjan segle III (la qual 
cosa coincideix bastant bé amb la data de la fase B de la pars urbana), 
van tenir un període d'ús relativament llarg i, en ésser abandonades, 
I'indret es va utilitzar per col.locar-hi els enterraments, igual que passa a 
la zona O (Iam. 11.1), on també hi havia hagut dependencies rústegues, 
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per ara poc conegudes. Els estrats on eren tallades les tombes han 
proporcionat diversos materials ceramics i numismatics de final del segle 
IV o comencament del V, pero també una peca que pot arribar fins a la 
segona metitat del segle VI. La presencia de les inhumacions, que 
Iogicament van remoure I'estratigrafia, fa que dubtem si els materials 
majoritaris (associables a la data de les estances a-e i a I'etapa D de la 
p.u.) corresponen a la tapia de les parets de les estances, que deurien 
haver estat reformades després de la fundació, o simplement a I'abandó. 
De totes maneres, la peca que pot datar-se del segle VI confirma les 
nostres espectatives sobre el prolongat període de funcionament de la 
vilda. 

3. Les dependencies a migdia del centre de la zona 1 (Iam. V11.2) 

Gairebé al final de la campanya de 1987-1 988 van apareixer altres 
restes de la pars rustica. De moment no les coneixem gens bé ja que es 
van trobar en el curs de sondeigs molt parcials i tampoc no podem fer cap 
hipotesi sobre la planta o la funció dels ambits, ja que els sondeigs 
realitzats només han servit per preparar les campanyes següents, i han 
consistit en diverses cales per delimitar en extensió aquesta area de les 
ru'i'nes. Aixo no obstant, s'ha vist que la potencia del moment imperial és 
molt minsa. A sota hi ha estructures iberiques. També s'ha comprovat 
I'existenciad'unadependencia tardana bastant gran, de forma rectangu- 
lar i pavimentada amb un picadís semblant a I'opus signinum, que re- 
corda ben de prop la tecnica utilitzada a I'estanca c. 

Quant a lacronologia, només sabem que, en un dels ambits, tant les 
fundacions com els estrats superiors donen materials de la primera 
meitat del segle III. Suposem que els nivells més enlairats deuen 
correspondre a les parets de tapia caigudes. D'aquesta manera, podem 
associar aquesta instal.lació concreta amb la fase B de la p.u., pero per 
poder datar el conjunt haurem de realitzar I'excavació completa. 

4. La trinxera perpendicular al mur de tancament de la 
pars urbana (Iam. 11.2) 

Una vegada completades aquestes investigacions, que donaven 
una idea prou clara del tipus i la cronologia dels vestigis de la meitat 
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oriental de la zona 1, varem emprendre altres sondeigs a la banda de 
migdia. Al bell mig del predi es va tracar una trinxera perpendicular al mur 
meridional de tancament de la pars urbana. 

A I'extrem de tramuntana es va documentar I'existencia d'un camí, 
ja esmentat en descriure la p.u. Partia de la paret de migdia de la 
residencia i es dirigia en diagonal cap al sud-est, versemblantrnent en 
direcció a la zona on són les darreres dependencies de la p. r. que s'han 
descobert parcialment. Era empedrat arnb lloses de pedra calcaria, que 
encara conserven algunes roderes. També tenia traces d'haver patit 
diverses reparacions, realitzades arnb pedres més petites per regularit- 
zar les empremtes deixades pels carros. 

Cal relacionar aquest camí arnb I'accés més antic de la pars urbana 
de la vil.la. Per aquesta raó convindria datar-lo, com a mínim, del primer 
quart del segle II, encara que no hem excavat a sota perque s'ha preferit 
conservar-lo in situ. L'estrat d'amortització no ha donat gaire informació, 
com ja és habitual, pero les reparacions - q u e  s'han excavat- conte- 
nien ceramiques associables arnb la darrera fase de la p.u. Aixo vol dir 
que es va utilitzar fins a I'abandó de I'edifici. D'altra banda, el tracat des 
del nord-est cap al sud-est, a més d'indicar que el camí anava cap a les 
dependencies rústegues, palesa que vorejava una zona d'aiguamolls 
que, com ara veurem, no va desapareixer fins al segle II avancat. 

5. Les obres de drenatge. Algunes consideracions sobre el medi 
físic 

Dins la mateixa rasa, una mica més cap a migdia, es va realitzar un 
sondeig que va donar una estratigrafia aplicable a tot I'extrem sud-oest 
del solar,segons que es va comprovar en forca trinxeres posteriors. Per 
sota de la capa superficial hi havia un estrat d'aportació al cim del qual 
eren les estructures del segle XVlll (en aquest cas un pou). Després va 
apareixer un sol de terra batuda, datat de final del segle IV o comenca- 
ment del V. Tot seguit es va trobar un rebliment de potencia considerable, 
que comencava arnb un estrat d'argiles -el cim del qual potser havia 
estat un altre terra- i continuava arnb un nivel1 de pedres grans, 
barrejades arnb fragments de teules i amfores. A sota hi havia tot de 
nivells alterns de graves i sorra, que s'acabaven -o, més ben dit, 
deixaven de poder-se documentar- en arribar a la capa d'aigua frea- 
tica. A la base d'aquesta estratigrafia apareixia ceramica de la segona 
meitat del segle II. 
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Aquesta successió ens il.lustra sobre la topografia original de Darró 
i els esforcos que es van fer d'antuvi per modificar-la. Tenint en compte 
aquesta i altres t r o b a l l e ~ ( ~ ~ ) ,  suposem que en aquest indret va existir la 
desembocadura d'un curs fluvial, la qual formava un delta. Segurament 
els vestigis actuals són els torrents de Sant Gervasi i de Sant Joan. Un 
dels bracos del corrent fluvial deuria passar per la base del turó i 
s'estendriacap a llevant fins a la meitat de la zona 1 ; potser el Iímit oriental 
era una mica més enlla de les ru'ines actuals de lapars urbanade la vil.la. 

Les excavacions han demostrat que desde ben aviat (a mitjan segle 
IV aC) van comencar els treballs per guanyar terreny al delta. Al llarg de 
I'etapa iberica més tardanavan continuar i potser se'n van fer més durant 
el segle 1 ,  encaraque de moment no tenim gairesdades. Aixo no obstant, 
sabem que, cap a I'epoca de Traja, en construir-se el sector de la pars 
urbanaque coneixem, el brac més occidental del delta ja era bastant ple 
de rebliments. Aixo va fer possible I'aixecament fins a la segona meitat 
del segle II, i I'estratigrafia esmentada abans és testimoni dels darrers 
treballs realitzats. 

V. LA TERRISSERIA ROMANA 

Es va trobar durant la campanya del 1986 i en coneixem els ele- 
rnents essencials. Compren dos grans forns rectangulars bessons, una 
dependencia annexa i una bassa per decantar-hi les argiles utilitzades 
com a materia primera. 

1. Els forns (Iams. VIII.l, V111.2: H1, H2) 

Tenen identica estructura i distribució interna, si bé el que hem 
designat amb el núm. 2 va ésser objecte de reformes que en modificaren 
el funcionament. En els dos casos, la part conservada correspon a la 
cambra de combustió, tallada parcialment en el terreny natural, i al 
praefurnium que s'obre a la dependencia annexa. Estan orientats de 
nord a sud, am6 la portella d'alimentació de la cambra de foc a migdia, 
i la separació entre ells és d'1,95 metres. Les dues instal.lacions són de 
planta rectangular i aixecades amb tovot de 30x1 5x7 centímetres aproxi- 
madament. Aquest material forma els murs perimetrics i els elements de 
sustentació de la graella. . 
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Planta general de les ruines de la pars rustica de la ~ ; / , l a  descobertes en la 
zona 1.  També s'observen algunes restes iberiques aparegudes a la rodalia. 

Per a la construcció dels forns es realitzaren dues operacions. En 
primer lloc es va retallar el terreny natural argilós (amb el qual es devien 
elaborar els tovots), a continuació es va formar el perímetre inicial 
mitjancant totxos sense coure que, tret de la cara meridional, van ésser 
adossats a les argiles verges. Al costat de migdia es va aixecar un mur 
de rnaconeria, en el qual es deixa un espai percal-locar-hi elpraefurnium. 
En la cara interna d'aquest mur, s'hi van adossar les toves que configu- 
raven el forn propiament dit. 

Planta esquematica dels mateixos vestlgis. 



104 MISCELLANIA PENEDESENCA 1989 - Albert López 1 Xavier Fierro 

Dins la cambra de foc dels dos forns van apareixer unes estructures 
construi'des amb totxos i revestiments argilosos refractaris. Es tractava 
d'uns estreps laterals, adossats als murs més llargs de les instal.lacions. 
Aquests elements es completaven amb un altre de central, en forma 
d'espina, adossat a la paret del fons, del qual arrencaven nous estreps 
orientats cap a la dreta i I'esquerra. Davant de la boca dels praefurnia 
només hi havia estreps en els murs laterals, ja que I'espina acabava una 
mica abans d'arribar al conducte d'alimentació. En aquest lloc es van 
trobar els arrencaments d'un sol arc la llum del qual era igual a I'amplada 
interior de la cambra i disposava d'estreps més gruixuts. 

D'aquesta manera en cadascun dels forns, comencant a comptar 
des de la boca, es trobaven els arrencaments d'un arc gran i, a 
continuació, les restes de cinc arcades paral.leles més petites. Aquesta 
disposició indica que els vestigis corresponen a la sustentació de dues 
fileres d'arcs paral.lels, a sobre dels quals devia haver-hi la graella, que 
no s'ha conservat. A més de la funció de sostenir les arcades, els 
elements laterals ajudaven a alinear les xemeneies que escalfaven el pis 
superior i permetien' l'airejament del procés de combustió. També 
evitaven les empentes laterals de les terres a les quals es trobaven 
materialment enganxades les bases dels forns. 

Els praefurnia tenien 2,37 metres de llarg per 1 metre d'amplada. 
L'alcada devia ésser lleugerament inferior a la de les cambres de 
combustió respectives. Eren de tova i el coronament consistia en una 
volta de mig canó (de la qual se n'han trobat els arrencaments). 
Exteriorment eren protegits per uns murets que alhora feien de contra- 
forts. Al costat de I'entrada es va documentar un petit socol que degué 
servir per tancar el conducte en les darreres coccions. 

El fet d'haver localitzar indicis de I'escombrera al nord de la zona 
excavada fa pensar que el lloc per on es carregaven les cambres de 
cocció era al costat oposat al dels praefurnia. A migdia hi havia la de- 
pendencia annexa, la qual s'utilitzava per emmagatzemar combusti- 
ble i recollir cendres. 

Les restes trobades suggereixen que I'aparencageneralde totsdos 
ginys erasernblant, encaraque el forn 2vacanviar una micadegut aunes 
reformes posteriors a la f u n d a ~ i ó ( ~ ~ ) ,  el praefurnium cobert arnb volta 
donava pas a una cambra de foc rectangular. En aquest lloc hi havia els 
arcs que sostenien la graella. Aquest darrer element, no I'hem trobat in 
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Planta de les estructures conegudes de la figlina de la zona 2 

Planta esquematica dels mateixos vestigis. H1, H2: forns 1 i 2; 
DA: dependencia annexa; BD: bassa de decantació. 
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situ, pero, segons els materials descoberts, deuria ésser de tovots 
rectangulars de 30x20 centímetres. Aquests elements tenien uns orifícis 
per comunicar I'escalfor de la cambra de foc. Del laboratori de cocció, no 
se n'ha conservat cap resta, pero suposem que era de totxo i coberl amb 
cúpula o volta. 

2. La dependencia annexa (Iams. VIII.l, V111.2: DA) 

Al sud dels forns es va trobar un recinte rectangular construi't amb 
maconeria lligada amb fang. Els costats menors es trobaven orientats de 
nord a sud. A tramuntana hi havia els praefurnia descrits abans, i al sud, 
una porta. Aquesta dependencia servia per protegir els esmentats 
conductes d'alimentació, per emmagatzemar-hi la llenya i per dipositar- 
hi la cendra després de netejar les cambres de combustió. El paviment 
era el terreny verge retallat per tal de posar-lo al mateix nivel1 que I'interior 
de les cambres de foc dels forns. Els murs es trobaven en una cota més 
enlairada, per sobre de les argiles naturals; aixo va fer que la porta 
tingués un graó intern. Lacoberta suposem que era de tegulae i imbrices 
sostenides per encavallades, les quals recolzaven sobre les parets 
perimetriques, un pilar central i una pilastra adossada al mur de migdia. 

3. La bassa de decantació (Iams. VIII.l, V111.2: BD) 

Al nord-oest dels forns es va descobrir un recinte gairebé quadrat. 
Les parets eren molt matusseres, construi'des amb reble i morter de calc, 
i la cara externa no era vista perque estava adossada al terreny. A 
I'interior, concretament a I'angle nord-oest, hi havia tot de tegulae 
posades planes que sernblaven graons. El paviment era de terra batuda 
i els murs eren emblanquinats amb calc i presentaven una rebava a 
I'alcada del terra. Els rebliments descoberts indiquen que es tractava del 
lloc per depurar les argiles que apareixen en aquestazona del subsol del 
jaciment. 

4. La producció (Iam. IX) 

La figlina de Darró va manufacturar amfores de les formes Pascual 
1, Dr. 7-1 1 i Dr. 2-4. Del primer i el segon tipus, en tenim fragments prou 
eloqüents per determinar la tipologia sense cap dubte. En canvi, del 
tercer per ara només posse'i'm llavis i alguna nansa de colze. Tot i que 
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segurament aquests fragments probablement s'hauran d'associar a la 
forma que hem dit, no constitueixen exemplars gaire típics. 

La presenciad'amfores Pascua11 als jaciments de la costa catalana 
es coneix molt bé(29). NO passael mateix amb el tipus Dr. 7-1 1, encaraque 
hi ha diversos exemples de la producció al litoral oriental de la Tarraco- 
nen~e(~O). La forma Dr. 2-4 és prou abundant a Cata l~nya(~ ' ) .  Tots els 
envasos de Darró presenten trets molt peculiars. En primer Iloc, la pasta 
s'assembla molt a la que apareix en les manufactures més antigues 
propies del jaciment, ceramiques iberiques i una hipotetica imitació 
d'amfores púnico-ab~sitanes(~~); segons els casos, encara que sense 
vinculació directa amb una o altra forma, la pasta pot ésser beix, rosada, 
groga, verdosa o bicolor, combinant els anteriors tons. El desgreixant és 
molt fi, de partícules blanques, rogenques i mica daurada, les quals 
s'aprecien difícilment a simple vista. Aquests caracters tecnologics 
s'allunyen dels que identifiquen, per exemple, la major part de les 
amfores de la regió laietana, les més c ~ n e g u d e s ( ~ ~ ) .  

L'altra particularitat dels envasos de Darró és la morfologia. Les 
amfores Pascual 1 són formalment típiques, tot i que els llavis resulten 
forca heterogenis (Iam. IX.l-7). Les vores del tipus Dr. 2-4 (Iam. IX.8-14) 
són encara més poc comunes i recorden les formes Dr. 28-30. De totes 
maneres, en no haver trobat fins ara cap fragment de fons o nansa 
d'aquesta darrera classe d'amfores -molt característiques, per cert- 
podem descartar aquesta f i l i a ~ i ó ( ~ ~ ) .  Pel que fa al tipus Dr. 7-1 1 (Iam. 
IX.15-24)) I'abundor és eloqüent i la identificació no planteja cap proble- 
ma. Per acabar, cal esmentar la troballa fa uns anys d'unaamforade fons 
pla dins un abocador. Aleshores vam pensar que també era un producte 
local, pero ara en tenim dubtes, en no haver-ne localitzat cap més durant 
I'excavació dels forns. D'altra banda, I'únic paraldel que coneixem prové 
d'un derelicte bastant tarda(35). 

Quant a la cronologia de les amfores i al taller, la successió 
estratigrafica no hi ajuda gaire, ja que no s'ha trobat cap fragment de 
ceramica fina en els estrats d'abandó ni en els de la primera etapa d'ús. 
Lafundació és impossible de comprovar perque, com es recordara, totes 
les estructures són tallades al terreny verge sense cap trinxera. Malgrat 
tot, la datació dels diversos tipus d'amfores fa pensar que la figlina hauria 
pogut comencar a funcionar cap al 30 aC i prolongar I'activitat fins al final 
del segle 1 dC aproximadament. 
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Alguns exponents dels tipus d'amfora produits a la terrisseria del segle 1: 
1-7, Dr.-Pascua1 1; 8-14, Dr. 2-4 (?); 15-24. Dr. 7-1 1 .  
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Al sector de la bassa de decantació han aparegut algunes cerami- 
ques de la segona meitat del segle III, pero aixo indica una reutilització 
concretad'aquest indret, jaque al subsol de I'aulade I'oecusva apareixer 
un estrat amb molts fragments d'amfores i parets de forn, ja amortitzades 
a I'epoca de Traja (supra: 11.4). 

NOTES 

(1) Coroleu, 1979, 29-34 

(2) Ibid.; Almagro, Serra, Colominas. 1945: 230 

(3) Ibid. 

(4) Ibid: 29-30; CIL, 11, 4.444; un estudi recent a: Castellano, 1986 

(5) Ferrer Soler, 1944; id., 1947-1 948; id., 1955 

(6) Arribas, 1956. Id., 1959. 

(7) P.e.: Tovar, Blázquez, 1975: 137 

(8) Un resum dels resultats de les prospeccions a: López Mullor, 1986: 138-142. Pel que 
fa a la catalogació dels jaciments de la contrada, a part de basar-nos en els meritoris 
treballs d'estudiosos vilanovins, hem recollit la sitematització general duta a terme pel 
nostre benvolgut col,laborador, recentment desaparegut, Llibert Piera i Fibla. 

(9) Primera notícia de la producció d'amfores: López Mullor, Ferrer Marti, 1982 d.: més 
precisions: López Mullor, 1989 b; descripció de la figlina: López Mullor, Fierro, 1987; 
id., 1988 b. 

(1 0) Ferrer Martí. 1978; més imformació: López Mullor, Ferrer Martí, 1982 a; id., 1984 

(1 1) López Mullor, Fierro, 1988 c. 

(12) Sobre la activitad vitivinicola en Vilanova: Virella, 1978 

(13) López Mullor, Fierro, 1988 c. 

(1 4) Arribas, 1959: 325-328. 

(1 5) Donarem aconeixeraquest treball en conjunt ben aviat, pero de moment s'han estudiat 
diverses menes de material: López Mullor, Ferrer Martí, Mormeneo, 1981; López 
Mullor, Ferrer Martí, 1982d; López Mullor, 1980; id., 1986; id., 1989 a; id., 1989 b; Clua, 
1989; Guma, 1990. 

(16) El 1982 es van fer algunes cales de prospecció que afectaren estructures imperiais. 
També es va realitzar una intervenció d'urgenciaquan es van col.locar les canonades 
de servei pe ra  I'escola Llebeig, situada al nord-est del conjunt. 

(1 7) López Mullor, Fierro, 1987; id., 1988 a; id., 1988 b 
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(1 8) Clua, 1989. 

(1 9) Castellano, 1986. 

(20) López Mullor, 1986; 136-1 37 

(21) López Mullor, en premsa. 

(22) Fernández Castro, 1982: 163, figs. 38, 92 A, planol 37. 

(23) Ibid.: 123-124, 163-164, figs. 87 D, 92 C, planol 46. 

(24) Ibid.: 126-128, 158, figs. 87 G, 91 E, planol 26. 

(25) Ibid.: 83, 155-158, figs. 82 E, 91 B, planol 20. 

(26) lbid.:. Sadaba: 98-100, fig. 83 D, plano 59; Almenarade Adaja: 102-104,186-188,279, 
figs. 8, 84 A, 97 D, plano 7; Aguilafuente: 104-105, 186-188,279, figs., 5, 84 C, 97 B. 

(27) López Mullor, Fierro, 1988 c. 

(28) Les modificacions van consistir en I'obertura d'una xerneneia gran de planta circular, 
irnrnediatament al nord de la cambra de foc, i en la reparació dels estreps -i, en 
conseqüencia, dels arcs- que sustentaven la graella, la qual segurament també va 
patir algun canvi. Per últirn, el segle XVIII es va perforar un pou a I'est del giny, el qual 
va afectar forca la paret d'aquest costat i va desfigurar la planta general. 

(29) Aquest tipus es va donar a coneixer a: Pascual, 1962; síntesi sobre la producció al 
Maresrne: Miró, 1982-1983: 229-231; un bon repertori de treballs sobre el tema al 
simposi El Vi a I'Antiguitat. 

(30) Tivissa (Tchernia, 1971, fig. 18; Nolla, Padró, Sanmartí, 1979; id. 1980), Cewera del 
Maestrat (Borras, 1988), Xavia (Aranegui, 1981 : 533-534). A can Tintorer, el Papiol, 
hi podria haver hagut una altra producció: Julia et alii, 1989: 289-294. A les excava- 
cionsque un de nosaltresduu acapalcentre productordesant Boi de Llobregattarnbé 
han aparegut alguns fragrnents de Dr. 7-1 1, pero ara és rnassa aviat per associar-los 
a les formes locals Pascual 1 i Dr. 2-4. 

(31) Difusió: Pascual 1977; Crosi-Sciallano, Liou, 1985: 148-1 52, Liou, 1987 i diverses 
referencies en el sirnposi El Vi a I'Antiguitat. 

(32) López Mullor, 1989 b. 

(33) Aixo no obstant, hi va haver centres de producció que van utilitzar pastes grogues: v.gr. 
Sant Boi de Llobregat (Pascual, 1977: 50); can Pedrerol de Baix, Castellbisbal (Ibid.: 
51); Can Tintorer, el Papiol (Ibid.: 53, Juliaet alii, 1989: 291 );Badalona (lbid.: 59); Can 
Collet, Llinars del Valles (Ibid.: 67); Barcelona (Granados, Rovira, 1987: 128 s.). 
Tarnbé fora d'aquesta area a: Reus (Tchernia, 1971: 59) i Llafranc (Nolla, Canes, 
Rocas, 1982: 1 70). 

(34) Aquests productes solen ser gal,lics i I'estudi és molt avancat (Montans: Lequément, 
1983: 499-501 ; Aspiran: Tchernia, 1971 ; Genty, Fiches, 1978; síntesi a: Laubenhei- 
rner, 1985), pero també es van manufacturar acerts tallers hispanics, P.e. Santa Maria 
de les Feixes, Cerdanyola (Pascual, 1977: 68-69); Llafranc (supra); Mas d'Aragó, 
Ceweradel Maestrat (supra); I'Almadrava, Denia(Gisbert, 1987: 11 2,fig. 2). Lesvores 
que presentem també s'assernblen a les del tipus PE 25, sistematitzat a Ramón, 1981 : 
11 3-1 16, i donat a coneixer abans per Cerda amb el norn de Dressel 1 provincial. La 
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cronologia d'aquestes manufactures i les nostres és molt similar, pero potser la 
semblanqa ve del fet que les dues parteixen d'un mateix model. 

(35) Publicació de la treballa: López Mullor, Ferrer Martí, 1982 d; J. Miró (1 988, 27.1) se'n 
va fer resso i va donar la forma com a local; Beltrán Lloris recull el mateix i esmenta 
el tipus d'en Miró (1990, fig. 115, núm. 995). Aixo no obstant, de moment no podem 
continuar sostenint aquest origen, el qual vam proposar nosaltres mateixos, en donar 
a coneixer la peca. En primer Iloc, ja s'ha dit, per no haver trobar cap altre fragment 
i, en segon Iloc, per la semblanca d'aquesta amfora amb les que es van localitzar al 
derelicte Sud Lavezzi 1 (Liou, 1982: 440-444, figs. 1.5,2.5), i es van publicar molt poc 
després d'haver aparegut el nostre article. Aquests materials es van datar del segle 
IV o comencament del V, la mateixacronologiad'un segon lot defragmentsque també 
és reflectit a la nostra publicació de referencia. Tenint en compte que totes les peces 
esmentades procedien d'un sondeig incontrolat, obert per col,locar una canonada 
d'aigua, i que lesceramiques ensvan arribara mans exemptes del més mínim context, 
I'amfora que ens ocupa podria pertanyer molt bé al lot baix-imperial. Per tot aixo 
pensem que, si noves troballes aclaridores no demostren el contrari, aquest envas 
podria ser un paral4el del material trobat al derelicte cors i, per tant, s'hauria de datar 
dels segles IV-V i procediria de Lusitania, segons que proposa Liou. 
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