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Els treballs es van realitzar I'any 1989 dirigits pels sotasignants. Es 
van localitzar les ruhes d'una vil'la romana fundada cap a final del 

segle 1 a.c. ,  de la qual es van detectar diverses fases edilícies dels 
segles 1 i 11. La cronologia del mosaic utilitzat com a paviment al 

temple no es va poder establir amb precisió, tot i així es posseeix un 
terminus post quem dels primers decennis del segle 11. També es va 
interpretar que pertanyia a la pars urbana de la mateixa vil.la, potser 

als banys. 

Pel que fa a I'església, es va establir la fundació cap al tercer quart 
del segle XIII; els remodelatges més importants van tenir lloc durant la 

primera meitat del segle XVll i després de la guerra de Successió, 
segons que palesen les troballes registrades. 





RESULTATS DE L'EXCAVACIÓ DUTA A TERME A 
L'ESGLÉSIA DE SANT VALENTI DE LES CABANYES 

El municipi de les Cabanyes es troba al sector central de I'Alt 
Penedes, a 2,5 quilometres al nord de Vilafranca. Es tracta d'un poble 
petit, on la dedicació principal és I'agricultura vitícola i dels cereals. A més 
de I'església parroquial, situada dins del nucli urba, la població té un altre 
temple una mica allunyat, mig tapat per un mas envoltat de vinyes i amb 
el cementiri parroquial al costat. Es tracta de la capella de Sant Valentí. 

Fins ara es creia que datava del segle XII,(') i així ho diu al cartel1 
indicador, perque una de les primeres notícies que es coneixen del lloc 
fa referencia a I'establiment de la comanda de I'orde de Sant Joan de 
Jerusalem el 11 07. Les nostres recerques han palesat una altra cosa, 
com expliquem més endavant (infra, IV). El cas és que I'esglesiola, de 
nau única amb transsepte, capcalera semicircular i capelles laterals i 
sagristia adossades (figs. 1-2, 7-8), es trobava en molt mal estat i I'Ajun- 
tament de la vila va sol.licitar a la nostra corporació que la restaurés. Un 
cop considerada favorablement la sol.licitud, vam comencar la interven- 
ció que, com és norma en les actuacions del Servei, va tenir com a 
primera fase la investigació historica. 
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En primer lloc es va iniciar la recerca documental per part del nostre 
malaguanyat col.lega el senyor Jordi Valles, que després han continuat 
la senyora Anna Castellano i el senyor Joan Salvador (cf. apendix). 
Paral.lelament, la senyora Maria Gracia Salva ha realitzat un estudi 
sobre les restes de les interessants pintures murals que hi haal brac nord 
del transsepte, a I'extrem de ponent de la nau i a la cara interna del tester 
(les conclusions d'aquesta tasca han estat objecte d'unacomunicació en 
aquestes mateixes ). Finalment, es va dur a terme la recerca arqueolo- 
gica durant la primavera i I'estiu de 1989. 

S'ha d'afegir, pero, que les obres que s'havien de comencar tot se- 
guit, segons el projecte del doctor arquitecte Rafael Vila, es van limitar a 
la consolidació dels indrets de la fabrica més malmesos, i actualment 
resten aturades, ja que no es va arribar a un acord entre el Bisbat de 
Barcelona, propietari de I'edifici, i I'Ajuntament de les Cabanyes, promotor 
de la intervenció. 

Com s'hadit, I'excavació es feia per aplegar dades que servissin per 
poder redactar el projecte de restauració. D'aquesta manera, interes- 
sava saber la data de construcció de I'edifici i les diverses etapes cro- 
nologiques que havia tingut, a fi de coneixer amb exactitud I'evolució de 
cadascun dels elements. En aquest cas, pero, també comptavem amb 
algunes preexistencies importants: una part del terra de I'edifici era un 
paviment d'opus tesselatum i, al llarg d'una prospecció que vam'fer arran 
de la sol.licitud municipal, varem trobar nombrosos fragments de cera- 
mica iberica i romana a I'entorn. A més, a I'església mateixa i al Museu 
de Vilafranca del Penedes es conservaven alguns materials antics, 
recollits anteri~rment.'~) 

Davant d'aquests antecedents, vam programar I'excavació de tal 
forma que en garantís la protecció de les restes musives sense perjudici 
d'assolir els objectius proposats. Al mateix temps, es va plantejar algun 
sondeig fora del recinte estricte del temple, per tal d'esbrinar I'abast i la 
conservació de les hipotetiques rui'nes precedents. En conseqüencia, 
una vegada consolidat el perímetre del mosaic i preservada degudament 
la superfície, es van obrir sondeigs en els llocs de ['interior de I'edifici 
mancats de fragments del tesselatum: els dos tercos occidentals de la 
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nau major, el brac septentrional del transsepte i la sagristia. En els dos 
recintes afegits al nord de la fabrica vam renunciar a excavar. El primer 
tenia un gran sepulcre col.locat al segle XVII, el qual havia acabat amb 
tots els vestigis estratigrafics que hi podia haver, i el segon estava en 
unes condicions estatiques tan delicades que aconsellaven de no 
pertorbar el subsol fins que no s'haguessin fet obres. Pel que fa a la ca- 
pella agregada al b r a ~  meridional del transsepte, només es va extreure 
el paviment modern adossat al mur sud i es va excavar la trinxera de 
fundació d'aquest mur, retallada en el mosaic roma. 

Pel que fa a ['exterior, en el costat sud hi ha el cementiri i la porta de 
I'església precedida d'un repla i diversos graons. Aquesta situació 
aconsellava de no intervenir-hi; a més, tenim la sospita que en aquest 
cantó s'havia fet un rebaix de terres significatiu. A ponent hi havia la 
rectoria, així que els dos indrets més aptes per excavar-hi eren I'entorn 
de la facana de tramuntana i la rodalia de I'absis. En tots dos llocs es van 
obrir sondeigs. 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

L'absis i la nau central 

Ateses les limitacions especials d'aquest text, descriurem les 
troballes d'acord amb els talls estratigrafics que presentem. En el que 
passa per I'eix de I'edifici (fig. 8) es pot veure la successió descoberta a 
I'interior de I'absis i la meitat occidental de la nau. S'hade tenir en compte 
que, per facilitar-ne la comprensió, s'han substitu'it els números de les 
unitats estratigrafiques per lletres convencionals que assenyalen totes 
les unitats estratigrafiques d'una fase determinada; així es pot veure la 
mateixa lletra tant en els estrats com en les estructures, sempre que 
siguin del mateix moment. 

D'aquesta manera i segons la secció esmentada, en comencar 
I'excavació teníem, a Ilevant, el presbiteri enlairat sobre una plataforma 
(G) acabada en un graó per I'extrem occidental. Aquesta estructura 
recolzava en el rebliment que es va posar per formar-la (G), llevat de 
I'esglaó terminal que era a sobre del mosaic (D), concretament del quart 
de bossell en que acabava aquesta estructura pel cantó de Ilevant. Ja en 
la nau, apareixia el paviment musiu esmentat que, cap al final del 
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transsepte, donava pas a un terra de lloses calcaries (G). A la zona de 
I'absis, per sota de les preparacions del darrer presbiteri utilitzat (G) i d'un 
nivell modern, testimoni d'unes altres reformes al santuari (F), es van 
descobrir més estrats de reple (E) la potencia dels quals era apreciable. 
D'una banda, eren adossats al mur de la capcalera (E) i cobrien la 
banqueta (E), pero d'altra banda també s'adossaven a un parament de 
carreus (C), del qual només es va poder descobrir la cara oriental. 

Aquest mur estava cobert directament pel mosaic (D) i tenia una 
estreta trinxera de fundació tallada en el terreny verge (A). 

L'estratigrafia que hi havia directament per sota del sector on es 
conservava el mosaic (D), no la vam poder coneixer, perque Iogicament 
es va deixar com a testimoni. Aixo no obstant, deu ser molt semblant a 
la que es conservava segellada pel paviment de lloses (G), ja que es va 
veure que, durant I'epoca medieval, s'havia aprofitat el terra musiu en 
tota la nau perque a sota de les lloses varem trobar el rudus (D) sobre el 
qual un temps havia recolzat I'opus tesselatum. Aquesta preparació cobria 
un paviment de terra batuda (C) i una capa de rebliment. El primer 
recolzava i la segona s'adossava a una paret de carreus bastida en 
direcció nord-sud (A). Tot seguit, hi havia un altre estrat de reple (B), en 
la mateixa posició que I'anterior. Finalment es va trobar el terreny natural 
(A), que en aquest sector era extremadament horitzontal. 

Segons la nostra interpretació, aquesta secció indica que, molt 
abans que es bastís I'església, es va aixecar la paret A, la qual pertanyia 
a una estanca de la pars rustica d'una vil.la romana. La configuració 
hipotetica d'aquest ambit, I'hem reflectit a la planta A-B (fig. 4.1), i les 
dades que hem tingut en compte per esbrinar-la, les anirem veient en 
comentar els altres talls. Ara per ara, s'ha de retenir que la paret A va 
utilitzar com a paviment associat el terra natural aplanat. És per aixo que 
la trinxera de fundació es va obrir en el sol verge i no en I'estrat de sobre 
(B). Aquesta circumstancia, pero, ens priva de saber la data exacta de 
fundació del mur, ja que la trinxera va resultar gairebé esteril. De totes 
maneres, tenim un terminus ante quem, proporcionat per la data del nivell 
B, situable cap al 60-70 dC.(3) A més, en aquest mateix estrat es van 
trobar nombroses ceramiques més antigues fora de ~on tex t , (~ )  la datació 
de les quals es podria relacionar amb la tecnica constructiva de la paret 
al.ludida, que sembla forca primitiva. Tot plegat ens fa proposar la 
hipotesi que I'ambit estudiat podria haver estat bastit durant el principat 
d'August, potser els darrers decennis del segle I aC. 
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La cronologia de I'etapa següent, ja I'hem esmentada: 60-70 dC. En 
aquel1 moment sembla que no es van fer més modificacions que enlairar 
el nivel1 del terra. L'etapa C, en canvi, datada de comencament del segle 
11,15) representa un nou plantejament en la pars rustica de la vil.la de les 
Cabanyes, ja que s'hi va modificar la distribució dels ambits primitius i 
se'n van construir de nous (fig. 4.2). La fase D degué ser molt important 
i segurament va representar un creixement del lloc residencial del 
jaciment: es van suprimir totes les construccions anteriors i es va 
col.locar el mosaic (fig. 5.1). Aquest moment, malauradament, no té una 
cronologia absoluta perque la potent preparació del tesselatum no 
contenia ni un tros de ceramica. De totes maneres, la tecnica utilitzada 
fa pensar en una obra romana propia del baix imperi avancat, tal vegada 
del segle V.@) Pel que fa a la funció, en tractarem més endavant, pero cal 
tenir en compte la presencia del quart de bossell a I'extrem oriental del 
paviment. 

Figura 1: Vista des de tramuntana del conjunt de I'església i 
del cementiri parroquial. 
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La fase E és la de construcció de I'església (fig. 5.2). Per fer I'absis 
es va obrir una trinxera en els estrats romans, gairebé tan gran com la 
capcalera. Els nivells de rebliment contenien diverses ceramiques grises 
i una moneda de Jaume 1 (1 21 3-1 276), de les encunyades en el període 
1246-1276, molt poc rodada (fig. 3); aquest material ens fa datar la 
fundació del temple cap al tercer quart del segle XIII. Tal cronologia s'avé 
forca amb la que s'ha donat als murals que ornamentaven el sector de 
ponent de I'edifici, considerats els més antics (cf. comunicació sobre el 
tema en aquestes Jornades). Pel que fa a I'aparenca de la fabrica en 
aquells anys, podem afirmar que la capcalera era la mateixa, així com la 
nau, i que el presbiteri era seguit d'un transsepte, format per les dues 
capelles laterals més orientals de la construcció que ens ha pervingut. 

L'estrat F es pot apreciar a la zona de I'absis (fig. 8). Es tracta d'un 
horitzó de cap als primers decennis del segle XVII, datació que coincideix 
amb un altre canvi important, com és I'afegitó de sengles cossos a ponent 
dels bracos del transsepte, I'evolució dels quals veurem a les conclu- 
sions i en estudiar la secció d'un dels cossos laterals esmentats. En 
aquest cas, I'estratigrafia palesa que el remodelatge també va afectar al 
presbiteri. 

En general, I'edifici ja no va patir més modificacions importants fins 
al segle XVIII. Aleshores s'hi va posar el paviment G, el qual es va utilitzar 
fins al comencament de I'excavació, i després de la recerca es va retornar 
al seu lloc degudament arranjat. La cronologia d'aquest darrer terra s'ha 
pogut fixar mitjanqant la troballadins la preparació d'alguns fragments de 
ceramica i monedes de I'arxiduc Carles encunyades en el període 1708- 
171 1, en plena Guerra de Successió. Aquestes peces habitualment són 
als estrats dipositats al llarg de les obres que es van fer a molts indrets 
després del conflicte, durant el regnat de Felip V, i que en el cas de la 
nostra església van afectar llocs concrets, com ara la sagristia (infra, 
111.3). Aixo no obstant, la col.locació del pavimenta I'absis, part de la nau, 
el brac nord del transsepte i a algun racó de les altres capelles podria 
haver tingut lloc en plena conflagració, atesa la data del 1709 que figura 
en la llinda de la porta que uneix I'extrem septentrional del transsepte 
amb la capella afegida a ponent. L'obertura d'aquesta comunicació bé 
pot obeir a un remodelatge més general i no pas a una modificació 
a'illada. 
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Figura 2: Vista de I'interior de la nau i del b f a ~  de migdia del transsepte 
durant I'excavació de I'església; en primer terme, el rudus i, en segon terme, 

el mosaic. 
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El b r a ~  nord del transsepte 

Lasecció nord-sud que presentem (fig. 7.2) compren els dos bracos 
del transsepte i un sector de la nau. D'aquesta última, ja n'hem tractat en 
el paragraf anterior, i del brac de migdia podem dir poc perque, en 
conservar-se el mosaic in situ, no es va tocar. Pel que fa al brac de 
tramuntana, I'estratigrafia comencava amb el paviment barroc G. Tot 
seguit, venia la preparació (G) i diversos estrats de rebliment (F), també 
de I'epoca barroca pero molt més antics, adossats a tots els murs 
perimetrics (E), el més profund dels quals cobria un tram de mosaic (D). 
Aquest sector de I'opus tesselatum era desconegut fins a I'excavació, 
acabava a migdia en un quart de bossell, i s'adossava a un mur arrasat 
(C). Els mateixos estrats de rebliment també recolzaven en els vestigis 
molt degradats d'unes escales que comunicaven els dos trams musius: 
el de la nau, més alt, i el del transsepte, situat 90 centímetres per sota. 
S'ha de remarcar que totes les parets perimetriques del brac del 
transsepte recolzaven sobre el mosaic que, de ben segur, havia conti- 
nuat fora de I'area de I'església (encara que va desapareixer per mor dels 
conreus i modificacions de I'epoca moderna; infra, 111.4). 

Per interpretar aquestes troballes s'ha de recórrer a totes les dades 
reflectides a I'estratigrafia, pero també a algunes que no hi apareixen 
(aquestes darreres es poden veure a les figures 4.2,5-7). Pel que fa a la 
successió, és ben pales que la cronologia més antiga correspon al mur 
C, el qual ja era escapcat quan es va posar el mosaic (D). Aquesta paret 
s'ha de relacionar amb el segon moment de la pars rustica de la vil.la que 
hem descobert (fig. 4.2). El terra de tessel.les, ja ho hem dit abans, és 
posterior; pertanyia a lapars urbanadel mateix establiment i, segons que 
palesen els diversos pendents que presenta (en el transsepte cap al 
nord), els diferents nivells d'ús i la presencia de quarts de bossell a tots 
els llocs on s'adossava a alguna construcció, es podria pensar que es va 
projectar per cobrir un lloc amb ambient humit. Més concretament, la 
nostra hipotesi és que podria haver format part d'uns banys.(') 

A la zona del transsepte nord, els estrats contemporanis de la 
construcció de I'edifici han desaparegut. Atesa la cronologia dels rebli- 
ments més antics trobats (F), de cap a comencament del segle XVII, es 
pot pensar que, en bastir-se la capella del costat, el 161 4,@) aquí també 
es van fer reformes i potser es va posar un retaule nou. Aixo explicaria 
la presencia d'aquestes terres, les quals també es podrien haver col4ocat 
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a causa de les previsibles humitats que presentaria el Iloc. El cas és que 
el terra original no podia ser el mateix mosaic perque, en primer Iloc, no 
calia arrasar les escales a I'epoca barroca i han aparegut destrossades, 
i en segon Iloc, les pintures conservades, de cap a la primera meitat del 
segle XIV, assenyalen clarament que el terra era a la cota on s'acaba 
I'enllui't i que, com a mínim, aleshores I'element jafuncionava. L'etapa G 
en aquest lloc té una cronologia ben precisa: la preparació del paviment 
de llavors ha donat materials dels primers anys del segle XVIII, i la porta 
de comunicació arnb la capella del costat, oberta en aquel1 mateix mo- 
ment segons que es despren de la relació arnb el sol al.ludit, presenta la 
data del 1709. 

La sagristia 

L'excavació d'aquest recinte no va ser gaire facil, a causa del gran 
nombre de troballes registrades en tan poc espai. Pero precisament 
aquesta circumstancia va proporcionar dades interessants. En co- 
mentar, hi havia un terra (G) de cairons quadrats, el qual tenia algunes 
peces decorades arnb solcs paral,lels fets arnb els dits. Aquesta mena 
de terra és habitual en les construccions populars catalanes de I'epoca 
barroca,(g) i en el nostre cas es va poder datar de cap als anys 171 8-1 721 
mitjancant els materials que contenia la preparació, sobretot les mone- 
des. S'ha d'afegir que es veien algunes reparacions posteriors, realitza- 
des amb maons posats plans (H), els quals es poden associar arnb 
I'obertura de la porta que comunica la sagristia arnb el fossar, ja que el 
llindar és del mateix material. Tal vegada, I'obertura de I'accés i les 
reparacions són contemporanies de I'ampliació del cementiri parroquial, 
que va tenir lloc el 1890. 

Un cop extret el paviment i I'estrat d'anivellament contemporani (G), 
es va trobar un altre fragment de mosaic (D) que tenia les mateixes 
característiques que els anteriors; a més, presentava un quart de bossell 
en I'extrem de ponent, adossat a un mur on recolzava la paret oriental del 
brac sud del transsepte. Aquest mur no era cap altre que la continuació 
a migdia de la paret C, que hem vist en tractar de I'excavació de I'absis 
(supra, 111.1). El mosaic, pero, apareixia trencat per la banqueta de la 
capcalera (E). Tal posició palesava un cop més la diacronia entre les 
etapes antigues i la medieval. De totes maneres, els desperfectes que 
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Figura 3: Anvers (1) i revers (2) de la moneda de Jaume 1 trobada a la 
trinxera de I'absis; peca encunyada entre el 1246 i el 1276. 
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havia patit el tesselatumno s'acaben aquí, jaque unes altres banquetes, 
les dels murs oriental i meridional de la sagristia, també ho havien 
foradat. El tal1 de la primera havia estat molt més gran que no pas el de 
la segona i, a sobre dels efectes destructors descrits, en va tenir uns 
altres de més benefics: d'una banda, ens va permetre de comprovar la 
data de construcció de la sagristia, mitjancant els materials que contenia 
la trinxera,('O) i que se situen forca bé a I'etapa F (primer quart del segle 
XVII). D'altra banda, el considerable clot ocasionat per la fonamentació 
barroca també ens va facilitar la localització de les restes de tres murs 
romans; el més superficial, tracat en direcció nord-sud, pertanyia a la 
segona fase de la pars rusticade la vil.la (C); els dos més profunds feien 
cantonada i es podien situar a les fases A i B de I'explotació agrícola 
romana. Aquesta colla d'estructures ens va impedir de continuar els 
treballs perque practicament no deixaven un racó Iliure. 

Aixo no obstant, les dades essencials ja s'havien obtingut. En acabar- 
se I'excavació, tal com vam fer als altres indrets de I'església, es van prote- 
gir degudament els vestigis antics,'") i es va tornar a col.locar el paviment 
modern, després de substituir algunes peces que es trobaven en mal estat. 

Els sondeigs exteriors 

De bon comencament, es van dur a terme sengles cales petites al 
costat de I'absis i a llevant del brac nord del transsepte. Semblava que 
aquestes zones havien esta remogudes pels conreus, i efectivament així 
va ser. El tercer tempteig, a tramuntana de I'edifici, va ser més eloqüent; 
es va obrir una trinxera, en la qual, a més d'un estrat superficial molt 
modern (H), va apareixer una capa del segle XVll (F) que cobria un mur 
de I'epoca romana, que pot associar-se a les estructures de les etapes 
B i C descobertes a I'interior del temple. La fonamentació d'aquesta paret 
tallava el terreny natural. 

S'had'afegirque, en estudiar la fonamentació del bracseptentrional 
del transsepte, es va comprovar que el mosaic (D) continuava fora dels 
Iímits de I'edifici, pero tant el tesselatum com el rudus s'havien eliminat 
feia temps, perque apareixien clarament tallats i, en el lloc que havien 
ocupat d'antuvi a I'estratigrafia, es va localitzar I'esmentat rebliment de 
comencament del segle XVll (F), posat segurament quan es va fer el 
remodelatge d'aquest costat del transsepte i s'hi va afegir una capella. 
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CONCLUSIONS 

L'epoca antiga (fig. 4) 

El conjunt d'estudis dut a terme a I'església de Sant Valentí ens ha 
apropat de molt a la historia del recinte, la qual fins ara havia passat 
gairebé desapercebuda. La documentació ha donat forca informació 
sobre les etapes més tardanes, pero potser I'estudi de les pintures i 
I'excavació han ressuscitat aspectes del temple (i els seus precedents) 
totalment oblidats i no poc il.lustratius. 

Pel que fa a la nostra tasca, s'ha d'assenyalar que I'existencia d'un 
jaciment antic ja era coneguda, a causa primordialment de I'ús del mo- 
saic com a terra d'un sector de I'edifici(12) i a les ceramiques que es 
trobaven superficialment pels voltants del temple. Les nostres propies 
prospeccions ja ens havien donat informacions que calia comprovar, i 
des d'ara hem d'assenyalar la presencia més que probable d'una estació 
iberica al paratge de Sant Valentí (potser el nucli principal és en un pujolet 
a llevant del temple), encara que, malauradament, I'excavació limitada 
que s'ha dut a terme no I'hagi afectat. 

De totes maneres, la primera informació fefaent aplegada és la 
presencia a I'indret d'una vilda romana, la qual segurament va comencar 
a funcionar cap a final del segle I aC (etapa A) i no va restar abandonada 
fins al baix imperi avancat o potser més tard. La fundació de vil.les 
romanes a la zona costanera de la Tarraconensa durant el principat 
dlAugust s'ha comprovat arreu. Aixo no obstant, les dades contrastades 
no abunden al Penedes, possiblement per la manca d'excavació ¡/o 
p ro~pecc ió . (~~ )  En qualsevol cas, darrerament s'han dut a terme treballs 
sobre I'ocupació del territori costaner que confirmen aquesta intensa 
activitat en el període augustal.(14) D'altra banda, a hores d'ara, és en curs 
una recerca sobre el tracat de la via Augusta i I'hinterland, dirigida per la 
professora R. Navarro, que de ben segur ajudara a clarificar aquest pa- 
norama. 

Indubtablement, la nostra vilda s'ha de posar en relació amb una 
calcada tan important, que tot just passava pel davant i la comunicava 
directament amb les dues ciutats més importants de la rodalia, les 
colonies Tarraco i Barcino. També és interessant, pero, de tenir en 
compte que la instal.lació agrícola romana podria haver estat I'evolució 
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directa de I'establiment iberic, un fet que s'ha intu'it fa temps en molts 
Ilocs,(15) i que només en els darrers temps s'ha comencat a comprovar 
amb dades estrat igraf iq~es.(~~) 

La segona etapa d'ocupació del jaciment (B), datada dels anys 60- 
70 de la nostra era, no sembla oferir gaire motiu de comentar¡; sobretot 
perque només I'hem detectat a través d'un canvi de paviment. La fase C 
ens ha interessat molt més; el comencament se situa cap a I'imperi de 
Traja i implica canvis en la distribució constructiva. Aquest fenomen dels 
canvis cap al 11 0-1 20 dC. és també gairebé general a tot el territori de 
la Catalunya actual, pero s'ha estudiat poc. Potser la recerca s'ha centrat 
massa en la criside I'epoca de Domicia i no s'ha parat gaire atenció en 
aquest redrecament general. El cas és que el primer quart o, més 
concretament, el segon ilo el tercer decenni del segle II semblen ser 
moments interessants, caracteritzats per I'activitat edílicia a les ciutats i 
la renovació de les vil.les. Hem apuntat en un altre lloc una teoria sobre 
un canvi lent en el model de les explotacions ja al segle l,(") i si seguim 
el fil d'aquest raonament, potser podrem concloure que la veritable 
reconversió no va acabar fins a Traja. Tenint en compte els Iímits 
d'aquest treball i les evidencies minses proporcionades per I'excavació, 
potser no val la pena d'estendre's rnés en aquest punt, pero en tot cas 
cal retenir que en els decennis primerencs del segle II segurament no es 
va produir un canvi tan profund com a I'epoca augustal, pero sospitem 
que acasa nostrava tenir lloc un procés general de modificació del model 
productiu. 

Fins que no estigui definida amb claredat la cronologia del mosaic 
(fase D), és difícil fer comentaris sobre la conjuntura que el va fer 
possible. De totes maneres, cal remarcar, en primer Iloc, que en el 
jaciment no es veuen les conseqüenciesde les ratzies barbares del segle 
III i, en segon Iloc, que lavil.lava patir una remodelació molt important en 
el baix imperi, a causa de la qual es va eixamplar la pars urbana i con- 
seqüentment la residencia es va fer més confortable. Els efectes de la 
invasió franca ja fa temps que no sovintegen als jaciments; el coneixe- 
ment rnés exacte de les ceramiques d'importació africana i la millora de 
les tecniques d'excavació han fet situar els abandons i les destruccions 
en el seu Iloc, cronologicament parlant, i el cas és que, llevat d'alguns 
exemples molt c l a r ~ , ( ~ ~ )  no fa I'efecte que els barbars produ'issin unes 
destrosses tan terribles com es deia.(lg1 D'allo que no hi ha dubte és que 
durant el segle III hi va haver una crisi economica forta, coincidint amb 
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Figura 4: 1.  Planta esquematica de les dues primeres etapes del jaciment 
(A, 5): final segle 1 aC., 60-70 dC. 2. Planta de la tercera fase romana (C): 

1 10- 120 dC. 
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Figura 5: 1.  Planta esquematica de la darrera etapa antiga del jaciment (D): 
cap al segle V. 2. Planta de I'etapa de fundació de I'església (E): tercer quart 

del segle XIII. 
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\ . 

I'anomenada Anarqu~a Militar, jaque, per exemple, I'activitat constructiva 
practicament va desapareixer. 

La superació d'aquests temps depressius, situada tradicionalment 
a partir de I'lmperi de Dioclecia i amb un moment algid a I'epoca 
constantiniana, s'avindria molt amb I'expansió de la nostra vilda i la 
construcció de les estances (potser els banys?) que contingueren el 
mosaic. En aquest cas i en molts altres la teoria tradicional del trasllat de 
les classes benestants de la ciutat a les vil.les es,confirma amb les 
nombroses reformes que les partes rusticae experimenten arreu. És per 
aixo que, sense tenir cap data absoluta, considerem prudent d'imaginar 
que I'eixample de la residencia de la nostra vil.la pot cbrrespondre al 
segle IV o al V. Pel que fa al primer, els testimonis d'activitat constructiva 
són nombrosos en les estacions de la rodalia. A Darró, per exemple, 
I'etapa del segle IV, concretament del c. 325 dC., és molt important i 
significa un remodelatge gairebé total en lapars urbana. En aquel1 mateix 
jaciment també es produeixen canvis durant el segle V.(20) Tot aixo sig- 
nifica que I'epoca baix-imperial degué ser molt més puixant que no es 
pensava fins fa poc, quan, almenys a Catalunya, el panorama era molt 
obscur, sobretot a causa d'arguments ex silentio. 

L'abandó de la vil.la, de moment, no es pot datar. L'excavació de 
fora del temple ha palesat la mancanca dels estrats més superficials, a 
causa de les actuacions modernes (F) i I'acció dels conreus (H). Logica- 
ment a la nau no es conservava cap nivel1 posterior al mosaic, i els 
rebliments de la sagristia i el brac nord del transsepte havien estat 
remoguts amb motiu dels canvis de I'epoca barroca (F, G). De totes 
maneres, cal pensar que I'explotació romana, que no es va veure 
afectada per cap destrucció violenta durant I'antiguitat tardana, podria 
haver patit un abandonament molt lent, com altresjacimentsdel Penedes 
o del Garraf, on aquest procés va tenir lloc en el període visigotic 
avan~a t . (~ ' )  Malgrat tot, una cosa resta aclarida: totes aquestes estructu- 
res són anteriors a I'església i van ser reaprofitades en bastir-la. La 
troballa del mosaic a la sagristia i la capella sud-oest, estances posteriors 
a la fabrica original, i la continu'i'tat del mateix paviment al nord i al sud de 
I'edifici, ja fora dels bracos del transsepte, ho palesen pregonament. 
També és evident que els constructors de final del romanic tenien les 
ruines a la vista, i per aixo van decidir de reaprofitar el paviment de 
mosaic. 
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Els temps medievals (fig. 5.2) 

La planta E presenta I'aparenca del temple actual en el moment de 
la fundació. Es tractava d'un edifici de nau única capcada per un absis 
semicircular amb un transsepte de bracos rectangulars no gaire sime- 
trics. En aquest cas la datació és clara gracies als materials trobats en el 
rebliment de la trinxera de fundació de la capcalera (E), datables del 
tercer quart del segle XIII. Les pintures gotiques inicials que ornamenta- 
ven els peus de I'edifici semblen avenir-se forca amb aquestacronologia, 
com també I'estil de la portada, situada al sud-oest de la nau, i que és 
original. 

Aquestes troballes, aparentment, semblen no concordar amb les 
fonts documentals, que es fan resso per primer cop de I'existencia d'una 
capella I'any 1056. També s'ha dit que en aquell temple es va establir el 
11 07 la comanda de I'orde de Sant Joan de Jerusalem, i efectivament 
consten donacions als frares de Sant Valentí els anys 1 131 i 1 135; fins 
i tot, el 1175, ja s'esmenta I'hospital annex a I'església. Aquests fets 
posen fora de dubte el funcionament de la institució en aquell moment i 
la presenciade I'edifici religiósdesd'abans. Aixo no obstant, a I'excavació 
no hem descobert cap resta amb una cronologia que s'hi pugui associar, 
ni tampoc materials arqueologics dels segles XI i XII. La suposada 
contradicció entre aquestes evidencies i les arqueologiques potser es 
podria resoldre amb una recerca total del jaciment, el qual segurament 
encara té coses a dir; fóra molt útil, per exemple, I'excavació del subsol 
de la rectoria, on a la millor hi ha restes d'alguna d'aquestes estructures 
esmentades. Pel que fa a una hipotetica datació del mosaic cap a mitjan 
segle XI, tot suposant que hagués estat el terra del primer temple citat a 
la documentació, desaparegut abans de bastir-se I'actual, ens sembla 
mancada de base tipologica. D'altra banda, també es podria pensar que 
el sol musiu procedís d'una pretesa basílica paleocristiana, reaprofitada 
després de la repoblació, i aquesta fóra I'edifici aldudit a les fonts; pero, 
en mancar de qualsevol indici de la planta, és una teoria indemostrable. 

Davant de tot aixo, ens reafirmem en les dades arqueologiques i 
artístiques que hem esmentat més amunt, a les quals cal afegir un 
document del 1288, en que el rei Alfons II va concedir una serie de 
franquícies als frares, potser ja en una bona situació economica, que 
facilitaria les obres. De totes maneres, la comanda jerosolimitana no va 
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Figura 6: 1 .  Planta esquematica de l'epoca de les pr~meres reformes 
barroques en el temple (F): c. 1614. 2. Planta de les transformacions del 

primer quart del segle XVlll (G). 
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Figura 7: 1. Planta esquematica de la situació de I'església cap al darrer 
quart del segle XVIII. 2. Secció nord-sud presa pel mig del transsepte. 
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restar gaire temps més a les Cabanyes, perque el 1306 es va trasladar 
a Vilafranca, encara que un prior de I'orde va tenir cura de Sant Valentí 
al llarg de molt de temps. 

L'EDAT MODERNA (FIG. 6.1) 

D'enca el segle XIV, la fesomia del temple es va mantenir gairebé 
identica fins al XVII. La inactivitat absoluta des del punt de vistaconstruc- 
tiu fins a I'epoca barroca que es dedueix de I'excavació no ens sorpren. 
La nostra experiencia en aquest camp a la comarca del pene de^(^^) o a 
molts altres llocs de I'ambit b a r c e l ~ n í ( ~ ~ )  indica que els segles XV i XVI, 
com d'altra banda ja ha demostrat la historiografia, van ser de penúria i 
poc indicats per embarcar-se en grans obres. A les Cabanyes, com a tot 
arreu, el redrecament es va produir durant la primera meitat del segle 
XVll i després de la Guerra de Successió: les fases F i G són eloqüents 
en aquest sentit. Les modificacions posteriors (H) són la conseqüencia 
d'uns esdeveniments més propers, ja connectats directament amb la 
nostra epoca: el creixement sostingut des dels decennis centrals del 
segle XIX que, paradoxalment, en el cas de la nostra església en van 
propiciar I'abandó i la substitució per un altre edifici més gran i funcional. 

D'aquestes transformacions modernes i contemporanies, la prime- 
ra (fase F) va tenir lloc el 161 4, en que es va aixecar la capella contigua 
al brac nord del transsepte, dedicada a la Verge del Roser. La data, la 
coneixem exactament a través dels documents, així com el nom del 
fundador: en Francesc Gomar, pages de les Cabanyes. La tomba 
d'aquest personatge deu ser la que encara hi ha en aquest recinte, 
profusament reutilitzada, pero amb una Iapida amb inscripció mig esbor- 
rada on es llegeix la professió i I'origen del donant. La capella del davant, 
dedicada a sant Isidre, es deuria construir gairebé al mateix temps, 
segons que palesen els materials trobats a la trinxera de fundació. 
L'advocació, la sabem per un document del 1637, molt il.lustratiu, que 
ens informa de I'aparenca interior de I'edifici. Gracies a aquest text, 
sabem que I'altar major, a I'absis, tenia un retaule daurat i pintat, 
possiblement gotic, on, a més de la imatge de sant Valentí, hi havia una 
santa, sant Sebastia i la Puríssima. Al brac nord del transsepte hi havia 
la capella de sant Sebastia (advocació que apareix per segona vegada), 
amb un retaule antic que també cal suposar gotic. La capella del Roser, 
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a ponent de I'anterior, possei'a un retaule a la moderna; és a dir, barroc. 
Al brac sud del transsepte, on se situa una espitllera que donava al 
cementiri (i que encara hi és), es venerava santa Llúcia, i en I'ambit del 
costat, sant Isidre. En la mateixafont apareix la sagristia, que cal associar 
amb el petit recinte al sud-est de la fabrica actual, on els materials 
arqueologics palesen una fundació d'aquella epoca o lleugerament 
anterior. Finalment, en aquestadescripció i en unaaltrad'anterior (1 61 O), 
es faesment d'unacasetaannexaa I'església, que segons comprovarem 
no es pot identificar amb la rectoria que ens ha pervingut. 

L'excavació ha proporcionat dades d'una nova reforma que no 
apareix tan clara en els documents, la qual recollim a la planta G. 
Segurament es va dura terme en dues etapes, una en plena Guerra de 
Successió i I'altra poc després d'acabar-se el conflicte. En primer Iloc, es 
va col.locar el paviment de lloses de pedra rectangulars utilitzat fins ara 
(reposat després de la nostra recerca) en els llocs on el mosaic ja havia 
desaparegut o es trobava molt degradat: en el plano1 es podracomprovar 
que aquests indrets eren els més trepitjats durant el culte (fig. 6.2). 
Aquest terra, I'hem datat per materials ceramics i monedes de I'arxiduc 
Carles, encunyades en el període 1708-1 71 1. Paral.lelament, es va obrir 
una porta entre la capella del Roser i la de sant Sebastia, la qual encara 
subsisteix amb la data del 1709 inscrita a la Ilinda. Probablement, durant 
les mateixes obres es va posar en aquest recinte un retaule nou, ja que 
rep aquestaqualificació en Iavisita pastoral del 171 2. Una mica més tard, 
a la sagristia també es va canviar el terra, jaque la preparació ha donat 
diverses ceramiques i algunes monedes datables del 171 8-1 721, durant 
el regnat de Felip V. 

Els temps contemporanis (figs. 6.2, 7.1) 

Cap al 1773 (etapa H), segons indiquen els documents i hem 
comprovat en I'excavació, es van dura terme altres obres ressenyables: 
es van recalcar els fonaments de les parets de llevant i ponent, es va 
renovar la porta principal, on es va posar un marxapeu nou (segurament 
I'actual), es van fer millores a la volta i la teulada i es va revocar tot 
['exterior. També s'esmenten les nombroses millores que es van realitzar 
al campanar, les quals, al nostre parer, van suposar practicament la 
construcció de I'espadanya actual. La presencia d'una estructura ante- 
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rior d'aquesta mena i en aquest mateix lloc és molt probable, jaque tenim 
notícies de les campanes en diverses circumstancies el 1308, el 1601 i 
el 1761. Aixo no obstant, la font que ens ocupa diu que s'hi va refer la 
fonamentació, laqual cosa sembla significativa. L'arqueologia no ens pot 
ajudar en aquest cas, ja que, en el moment de comencar la nostra 
intervenció, les cobertes de I'edifici havien estat arranjades feia alguns 
anys per part del Servei del Patrimoni Arquitectonic de la Generalitat, i 
logicament novam poder excavar els reblimentsque hi devia haver hagut 
a sobre de I'extradós de la volta. Malgrat tot, la tipologia del cloquer 
sembla d'acord amb una datació de I'epoca barroca, forca habitual en 
altres elements semblants de la contrada. Per acabar amb les informa- 
cions d'aquest any, és interessant d'esmentar algunes millores que es 
van fer a la caseta (encara s'anomena així) del costat de I'església. Tal 
vegada, si aleshores no va adquirir I'aparenca actual, ja comencava a 
semblar-s'hi. 

Pel que fa al recinte de I'angle nord-oest de la fabrica, és I'únic punt 
de I'església on no hem treballat. La situació precaria de les parets, 
particularment del mur de migdia, on hi havia les escales per pujar al cor 
desaparegut, ens van fer consolidar aquest element i deixar de banda 
qualsevol tasca arqueologica que pogués afectar-ne les condicions 
estatiques. De totes maneres, resulta clar que aquest ambit és posterior 
a lacapella del Roser (feta el 161 4), jaque se'n va adossar. A més, el mur 
septentrional sembla solidari de la paret del mateix costat de la casa 
afegida al temple (on tampoc no s'han fet excavacions). Així les coses, 
aquestes primeres obres a la caseta ja podrien haver suposat la cons- 
trucció del cos que ens ocupa, el qual, en tot cas, ja s'havia bastit el 1798. 
En aquel1 moment s'havien realitzat noves obres a la teuladade I'església 
i també a la casa, on s'havia obert el pou i tot; també sabem que es va 
posar un arxiu a la sagristia, que era forca gran. Aquest panorama, al 
nostre parer, vol dirque, en el període 1773-1 798, a la millor en la primera 
data, la casa del costat del temple va adquirir un aspecte molt semblant 
al d'avui: es va obrir la porta de comunicació amb els peus de I'església, 
per posar la sagristia a la planta baixa de I'edifici remodelat, es va afegir 
al recinte religiós primitiu el petit espai del nord-oest i es va posar un cor 
nou o, com a mínim, s'hi va modificar I'accés. 

Després d'altres vicissituds que ens excusarem de comentar per no 
ser essencials, I'església va mantenir I'aspecte descrit, bé que forca 
abandonada, segons que reflecteixen les informacions de final del segle 
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XIX. Aquest abandó es va agreujar en construir-se el temple parroquia1 
nou en el nucli urba del poble i amb els desperfectes oasionats per la 
darrera Guerra Civil, després de la qual I'edifici va esdevenir magatzem 
de conror i cort, situació que perdurava fins fa ben pocs anys. 

NOTES 

(1) Segons VIRELLA, A,, 1981: 109. També apareix datada del segle XI a: VIRELLA, A.; 
RIBA; TORRAS; PLADEVALL, 1984: 87; i fins i tot del segle X a: TOUS. 1969: 9. 

(2) VIRELLA, X., 1973; GORGES, 1979: 202. Aquesta no és la primera vegada que es 
documenta al Penedes la superposició d'una església a un jaciment de I'epoca romana, 
a Puigdalber es va localitzar durant les obres de restauració del temple una necropolis 
baix-imperial (GIRÓ, 1947-1 948: 268). 

(3) Aquest estrat ha proporcionat 25 fragments de terra sigillata sudgallica corresponents 
basicament a les formes Drag. 24125 i 27 i Ritt. 9, a més d'algunes parets fines betiques 
d'aquella epoca 

(4) La més significativa és la terra sigillata aretina, representada per les formes Goud. 24 
(12-10 aC.), 26 (10-8 aC.), 37 (7 aC.-9 dC.) i 39a (15 dC.). A rnés cal destacar la 
presencia de 44 fragments de ceramica iberica i d'un boci de campaniana B. 

(5) Aquest horitzó estratigrafic esta format per les u.e. 50, 56, 64, 67 i 68, les quals van 
donar com a materials més significatius terra sigillata clara A l ,  ceramica de cuina 
nord-africana, terra sigillata hispanica (Mezq. 22), i parets fines de la Betica, ja fora de 
context. 

(6) L'estudi del mosaic, a cura de la senyora Montserrat Baldoma, no s'ha acabat encara, 
pero esperem trobar paral.lels il.lustratius. 

(7) En aquest suposit es tractaria tal vegada del frigidarjum, arnb les seves piscines d'ai- 
gua freda. La millor conservada ocuparia el braq nord del transsepte i I'altra seria sota 
I'actual sagristia. Cf. un paral.lel a Carandini, 1985: 144-146. 

(8) Tant aquesta dada com totes les altres que reflecteixen informacions proporcionades 
pels documents s'han ampliat a I'apendix sobre el tema. 

(9) Aixo s'ha palesat en les excavacions del nostre Servei al Santuari de Santa Maria de 
Foix (Torrelles de Foix), el qual va ser pavimentat amb cairons durant el primer quart 
del segle XVIII (FIERRO, 1990 a: 131), o bé I'església de Sant Marqal de Terrassola 
a Torrelavit, pavimentada a mitjan segle XVll (Id. 1990 b: 85). 

(1 0) Poc significatius excepte dos fragments de plats de ceramica blava catalana de la 
classe de les orles diverses, datables de la primera meitat del segle XVII. 
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