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Durant la primavera de 1994 s'han efectuat treballs en aquest 
jaciment. A la vil.la romana, que romania inedita, cal destacar el 

descobriment o, més aviat, la posada en valor de quatre cisternes 
cobertes amb volta de canó i col~locades en bateria, datades de cap 
al 200 dC i conservades forqa bé com a soterranis de I'edifici actual. 

D'aquella mateixa epoca també s'ha trobat un paviment d'opus 
tessellatum. La recerca ha permes descobrir altres estructures, 

bastides en successives etapes edilícies, situades entre el 125 aC i el 
400 dC aproximadament. Pel que fa al castell medieval, s'han 

identificat estructures de la primera etapa, de cap al final del segle X, i 
s'ha datat la torre, que en un principi era circular, cap al comenpment 

del segle XIII. 





LA PRIMERA CAMPANYA D'EXCAVACIÓ A LA VIL-LA 
ROMANA I AL CASTELL DE CUBELLES 

L'excavació es va dur a terme del febrer al maig de 1994 dirigida 
pels sotasignats, com a etapa previa de les obres de restauració del 
castell, que duu a terme el Servei del Patrimoni Arquitectonic Local de la 
Diputació de Barcelona, sota la direcció de I'arquitecte Antoni González. 
Com que, de bon comencament, només es tractava d'esbrinar les 
característiques essencials i la seqüencia estratigrafica del jaciment, s'hi 
van obrir diversos sondeigs en punts que consideravem interessants, 
com ara alguns ambits de la planta baixa de I'edifici i els patis annexos. 

DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT (fig. 3) 

El castell de Cubelles és dins el nucli urba d'aquesta població, al cim 
d'un pujolet de dotze metres d'altitud on s'agrupen els edificis més 
importants, com ara I'església parroquia1 i I'Ajuntament. Esta format per 
un seguit de construccions. El cos principal, més aviat rectangular, inclou 
planta baixa, dos pisos, golfes i soterranis, ocupa els dos tercos de Ilevant 
i té una bestorre de quatre pisos adossada al nord-est. A I'extrem de 
ponent presenta una serie de dependencies a I'entorn d'un pati (ambit 
13). Al nord, hi ha un altre pati més petit (ambit 19). 

A la facana meridional es poden veure les quatre crugies que 
formen el cos principal, amb la porta de respecte a la més oriental i una 
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Figura 1 Vlsta general de la c~sterna romana 111 des de mlgdla 

Figura 2: Detall d'un fragment de paviment de mosalc trobat al pati de 
tramuntana (ambit 13). 
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altra de secundaria a ponent. A continuació, hi ha una tanca de pedra, 
arnb un tercer accés, que dóna al pati 19. Interiorment, la crugia més 
oriental té un vestíbul (ambit 6) arnb una escala (ambit 7) que comunica 
arnb els pisos alts. A sota de I'escala, hi ha una cuina arnb rebost (ambit 
8) i, a ponent de I'estanqa, un passadis que mena a la porta de la crugia 
següent, formada pels ambits 9 i 10. 

Aquest espai, gairebé el doble d'ample que els altres tres, presenta 
al sud-est dos cups de planta circular (Ambit 9), col.locats paral.lelament 
i de mida desigual. Totes dues estructures ceguen parcialment un arc de 
mig punt situat entre elles. Aquest arc és alineat arnb un altre, I'estrep 
occidental del qual és encabit en el mur que tanca I'ambit a ponent (u.e. 
8). Al nord d'aquesta crugia hi ha la porta que dóna al pati de tramuntana 
(ambit 13). En la paret occidental, a tocar de I'arc descrit, hi ha I'escala 
que baixa a una de les cisternes romanes (111) que es feien servir com a 
soterrani. L'accés a aquesta escala és flanquejat per altres portes: una 
a migdia (u.e. 8), que duu a I'estanqa formada pels ambits 17 i 18, i dues 
a tramuntana, la primera que comunica arnb I'ambit 15, I'espai més ampli 
de la tercera crugia, i la segona que mena a I'ambit 11, molt estret i 
pavimentat de rajols. 

Figura 3: Planta general del castell arnb la numeració convencional utilitzada 
per anomenar els diversos ambits i les zones excavades assenyalades arnb 

trama. 
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L'ambit 15 connecta arnb el 16, situat immediatament a I'oest, 
mitjanqant un arc carpanell de proporcions considerables. A migdia, 
presenta el badalot de les escales perentrara la cisterna III, que s'adossa 
al Iímit meridional d'aquest espai, on són visibles les restes de I'arrenca- 
ment d'un tercer arc de mig punt, alineat arnb els dels ambits 9 i 10 i 
paredat arnb un pany d'opusspicatum. A tramuntana, s'observa un muret 
o repeu (u.e. 194) adossat a la paret 193, on versemblantment havien 
descansat algunes bótes de vi. A I'ambit 16 també hi havia murets per 
sostenir bótes, que, abans de I'excavació, encara hi eren en els trams 
nord-est i nord-oest (u.e. 15, u.e. 17). Al sud, també hi havia elements 
d'aquesta classe. Al bell mig del mur occidental (u.e. 1) s'obria la porta 
que menava al pati de ponent (ambit 19), limitat a tramuntana i ponent per 
sengles coberts (ambits 20 i 21). 

LES CISTERNES (figs. 1, 15, 16) 

Els soterranis del castell eren formats per una serie de cisternes, 
que vam identificar com a romanes en la primera visita exploratoria a 
I'edifici, ja que romanien inedites. La nostra primera tasca va ser la neteja 
i, quan hi havia potencia, I'excavació interior de tres d'aquests diposits. 

El conjunt es compon de quatre aljubs de planta rectangular 
col.locats en bateria i coberts arnb volta de mig canó. En general, I'estat 
de conservació és forqa bo, sobretot tenint en compte que les estructures 
eren perfectament accessibles fins al moment de comenqar I'excavació. 
Totes elles presenten característiques semblants: són orientades de 
nord a sud, arnb el paviment pla lleugerament inclinat cap a migdia i la 
volta de mig canó un xic rebaixada. A les cisternes III i IV, les més ben 
conservades, i més parcialment a les altres dues, s'observava que 
havien estat bastides arnb opus caementicium concretum. Interiorment, 
tant el terra com les parets tenien dues capes de revestiment, la primera 
d'opussigninumi la segona, molt més prima, de morter de calq. En la Iínia 
d'unió del sol arnb els murs perimetrics presentaven un cordó hidraulic 
en forma de quart de bocell, molt característic de les construccions 
romanes destinades a contenir Iíquids. En general, la tipologia d'aquests 
diposits s'assembla a I'anomenat la tartana conservat a la vil.la dels 
Munts, AltafulIa.(l) 
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El diposit 1, que es troba a I'extrem oriental del recinte, és I'únic que, 
de moment, no s'ha excavat. Tanmateix, s'hi va poder accedir a través 
d'un orifici obert modernament a I'extrem septentrional de la volta, i es va 
comprovar que, en els trets generals, era semblant a la resta. 

Al diposit II, situat immediatament a ponent, només es pot entrar a 
través d'una obertura o col1 a migdia de la coberta, que es va destapar 
durant I'excavació de I'ambit 10. Segons que palesen la documentació 
escrita i la neteja que s'hi va fer, aquesta cisterna va restar forca alterada 
per les importants obres que van tenir lloc al castell durant el període 
1673-1675.(21 El mateix accés actual data de Ilavors, com també el 
paviment (u.e. 86), I'engruiximent de les parets, ['intradós de la volta i la 
compartimentació de la meitat de tramuntana en dos espais separats per 
un muret. 

La cisterna III era la més facilment accessible, ja que posseia unes 
escales (u.e. 10) gairebé al centre del costat de Ilevant, col.locades 
durant la reforma del segle XVII, que perforaven I'arrencament de la volta 
(u.e. 46) i la paret de llevant (u.e. 8). A més, al mur de ponent (u.e. 209) 
hi havia un forat, probablement més tarda, obert de forma barroera i que 
comunicava arnb el diposit IV. Durant les esmentades obres de 1673- 
1675, es degué construir un petit diposit quadrangular al sud-est del 
re~ in te . (~ )  Aquest element era reblert de terra, que va aportar ceramica 
del segle XVlll i de la primeria del XIX. A la resta de I'aljub s'hi van trobar 
blocs de pedra barrejats arnb morter de calc, així com trossos bastant 
grans d'opus signinum i d'opus caementicium, que probablement proce- 
dien del mur occidental, trencat en practicar-se I'obertura esmentada. A 
la part alta de I'extrem meridional tenia una finestra arnb reixa, també 
col.locada, probablement, al segle XVII, que es repetia a les altres 
cisternes. En aquest punt, d'altra banda, s'observava com el parament 
d'opus spicatum de la part baixa de la facana meridional del castell (u.e. 
2) recolzava sobre la fabrica romana. 

El diposit IV, situat a ponent del conjunt, era el més ben conservat. 
Al bell mig de la volta hi havia un forat allargassat arnb els extrems 
arrodonits que, en comencar la nostra intervenció, era tapat arnb una 
base de columna romana, retocada per encaixar-la-hi.(4) A la banda de 
tramuntana, hi havia I'obertura original, tapada per un paredat de 
maconeria (u.e. 106). A Ilevant, tenia I'obertura descrita abans, per 
passar a la cisterna 1 1 1 ,  feta recentment i arnb poca traca. A I'extrem de 
migdia, hi havia una finestra col.locada en el període 1673-1 675. 
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Figura 4: Planta general de les estructures principals descobetfes a I'ambit 6 
amb indicació de la datació relativa. 
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Figura 5: Planta general de les estructures principals descobertes a I'ambit 10 
amb indicació de la datació relativa. 
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El sol del diposit (u.e. 84) romania gairebé amagat del tot per una 
capa de terra (u.e. 83) que feia un pendent relativament fort cap al sud. 
Aquesta terra procedia del rebliment abocat en el moment de bastir-se 
la torre de I'angle nord-oest del ~aste l l , (~ )  i s'hi havia col.locat per tal 
d'inutilitzar la primitiva entrada d'aigua al diposit, situada a I'extrem de 
tramuntana. La capa va proporcionar un conjunt significatiu de ceramica 
grisa medieval, cosa que permetia datar la construcció de la torre en els 
primers anys del segle XIII. 

L'EXCAVACIÓ DE L'AMBIT 10 (figs. 5, 12) 

La recerca del castell es va iniciar en aquest ambit. La intenció era 
d'esbrinar I'evolució de I'indret, que probablement va restar dedicat a 
I'activitat vinícola d'enca les reformes del 1673-1 675, i també es pretenia 
confirmar, mitjancant I'estudi dels materials dipositats a I'extradós de la 
volta de la cisterna II, allo que I'observació de I'interior dels soterranis 
n'havia suggerit inicialment: una filiació romana. Ates que la potencia 
estratigrafica d'aquesta area era escassa, ja que el coronament de la 
coberta de I'aljub (u.e. 34) era vist, es va obrir un sondeig que abracava 
la meitat sud de I'ambit, a tocar de la facana meridional del castell (u.e. 
2) i entre els murs 8, a ponent, i 36, a Ilevant. 

Seqüencia estratigrafica 

En primer Iloc, es va extreure un paviment de terra batuda (u.e. 35) 
que s'adossava a totes les estructures que limitaven el sondeig i datava 
del segle XX avancat (horitzó R). Cobria directament un sol d'argila i cal$ 
(u.e. 39), dipositat en el moment de laconstrucció d'unacanalització (u.e. 
38) paral.lela al mur 36. Pel material que es va trobar en el rebliment i en 
el paviment 39, podem datar aquests estrats de comencaments del 
nostre segle (horitzó Q). 

L'obertura de la rasa per col.locar el desguas 38, va distorsionar 
I'estratigrafia del carcanyol de Ilevant de la volta de la cisterna. Tot i aixo, 
a tocar del mur 2, sota una menjadora (u.e. 18), es va trobar la capa 41, 
que es degué dipositar durant el remodelatge de 1673-1 675.@) Aquesta 
mateixa capa era adossada al cim del mur 203, el tancament de ponent 
de la cisterna II. En aquest mateix mur, visiblement arrasat, recolzaven 
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la menjadora 18 i la facana meridional del castell (u.e. 2). Tot aixo 
indicava que, en bastir-se aquestes estructures i en dipositar-se I'estrat 
esmentat (durant I'horitzó N), el mur antic, bé que arrasat, romania al 
descobert. 

A ponent, a tocar del mur 8, per sota de la capa del segle XVll (u.e. 
41), i sense cap estrat intermedi, va apareixer un rebliment (u.e. 63) 
associat a una de les darreres modificacions de I'area de les cisternes 
romanes. Es tractava de I'estrat que omplia el carcanyol de ponent de la 
cisterna II. La ceramica de~coberta(~)  va permetre datar-lo del segon 
quart del segle III dC (horitzó G). A continuació, apareixia la volta de mig 
canó (u.e. 34), un xic rebaixada i constru'ida amb opus caementicium 
concretum revestit d'una capa molt fina de morter de cal$, forca degra- 
dada en molts punts de I'extradós. 

Figura 6: Planta general de les estructures principals descobertes a I'ambit 
13 amb indicació de la datació relativa. 
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Val a dir que sobre aquesta volta també recolzava la fonamentació 
de I'estrep occidental del segon dels tres arcs de mig punt que hi ha al ter$ 
de migdia de la planta baixa del castell actual. 

Interpretació 

Sembla que la data del segon quart del segle III dC no indica la 
fundació de les cisternes, segons vam comprovar als ambits 15 i 16. En 
conseqüencia, la capa que trobem aquí (u.e. 63) serveix per datar el 
darrer anivellament de I'extradós de I'aljub II, esdevingut a la mateixa 
etapa en que es van fer altres modificacions al damunt de les cobertes 
de les cisternes III i IV (horitzó G). De totes maneres, la situació d'aquest 
estrat, directament a sota del paviment del segle XVII (u.e. 41), i el fet que 
la clau de I'extradós de la volta del diposit I I  romangués a la vista en 
comencar I'excavació, indiquen que la coberta de les cisternes mai no va 
restar amagada del tot, i que, d'enca de la fundació, van estar encabides 
dins diferents edificis que aprofitaven sistematicament com a fonamen- 
tació les parets perimetriques del conjunt hidraulic. Com veurem en 
tractar dels ambits 15 i 16, I'alineació d'arcs de mig punt que hem 
esmentat diverses vegades podria haver format part d'un d'aquests 
edificis, i es podria haver bastit a la segona meitat del segle IV. 

A I'epoca medieval (c. s. X, horitzó J), en aixecar-se la facana de 
migdia del castell -concretament la part més baixa-, s'hi va utilitzar 
com a fonamentació el mur roma 203, queja restava arrasat. Pel que fa 
a I'epoca moderna, a part de constatar la reforma de 1673-1 675 (horitzó 
N) mitjancant I'esmentat estrat 41, associat a la porta i a les escales que 
es van posar a I'aljub III i a la menjadora 18, els treballs han proporcionat 
evidencies sobre modificacions menors, més recents, com ara la col.- 
locació del desguas 38 o el paviment 35, ja durant el nostre segle 
(horitzons Q i R). 

L'EXCAVACIÓ DE L'AMBIT 13 (figs. 6, 13, 14) 

Aquest ambit correspon al pati de tramuntana. Era limitat per 
sengles murs de maconeriaal nord (u.e. 29) i a I'est (u.e. 28). Al sud-oest, 
hi havia un galliner (u.e. 27), constru'it I'any 1918, segons que indicava 
un dels cairons extrets en el moment de desmuntar-lo. Aquest element 
limitava a migdia amb el cos de desguas de les comunes, format pels 
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panys 26 i 52, i a ponent amb la u.e 30, el parament extern de la torre. 
L'objectiu primordial de la intervenció en aquest sector era confirmar la 
data de fundació d'aquesta torre, de la qual ja teníem una idea prou clara 
gracies al material aparegut a ['interior de la cisterna IV, i que vam acabar 
de concretar definitivament en excavar els ambits 15 i 16. 

Seqüencia estra tigrafica 

En primer Iloc, com s'ha dit, es va desmuntar la u.e. 27, estructura 
datadadel 191 8 i que podria relacionar-se amb lacanalització localitzada 
a I'ambit 10 (horitzó Q). Acontinuació, esva treure I'estrat superficial (u.e. 
45) que s'adossava a totes les estructures i era coetani del mur 29, que 
tallava les capes més profundes (horitzó R). A sota, es va localitzar el 
nivell 49,(8) dipositat cap als mateixos anys en que es va bastir la u.e. 27 
(horitzó Q). A Ilevant, I'estratificació era alterada per un gran clot (u.e. 
145), eixamplat en epoca recent, ja que tallava 49, que deixava al 
descobert la boca d'un pou (u.e. 179) obert en els estrats romans (u.e. 
56,57,64,81,88 i 146) i en la roca natural (u.e. 147). Aquest pou sembla 
datar dels primers anys del segle Xlll (horitzó K), és esmentat a les fonts 
I'any 1673 i va ser colgat cap a mitjan segle XX, segons el material de 
I'estrat que el reblia (u.e. 1 02).(9) Segurament, el mur 28, que tanca el pati 
a Ilevant, és coetani del pou, ja que la seva rasa de fundació (u.e. 141) 
tallava I'estrat roma 57 i comencava al mateix nivell que la boca. 

Un cop extreta la u.e. 49, es van localitzar les ruines de les parets 
50, 71 i 82, formades per filades irregulars de pedra poc treballada i 
carreus reaprofitats units amb morter de calc. Aquestes estructures 
degueren tenir un ús agro-pecuari. La 50 i 71, tallades a I'estrat 51, van 
funcionar amb el paviment 75('O) i dataven del segle XVlll (horitzó P). La 
82 era relacionada amb I'estrat 51, que hi feia de sol de terra batuda. 
Aquesta mateixa capa, datada de 1673-1 675(li) (horitzó N ) ,  acabava de 
colgar la banqueta de la torre (u.e. 62), que ja havia quedat enrasada 
anys abans, en dipositar-se I'estrat 156, d'epoca medieval. També 
amagava definitivament el cim de les rui'nes del mur roma 55 i segellava 
totes les capes anteriors, tant antigues com medievals. 

La unitat 156 s'adossava a la banqueta de la torre (u.e. 62), hi reblia 
la trinxera de fundació i contenia ceramica de comencament del segle 
Xlll (horitzó K), semblant a la trobada dins la cisterna IV. El sol 51 cobria 
un altre estrat medieval, la u.e. 93, situat a migdia del pati, que reblia un 
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Figura 7: Planta general de les estructures principals descobertes als ambits 
15 i 16 amb indicació de la datació relativa. 
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Figura 8: Planta general de les estructures principals descobertes a I'ambit 
19 amb indicació de la datació relativa. 

Figura 9: Planta del sector decorat de mosaic trobat a I'ambit 13. 
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lacus (u.e. 140). Suposem que en el moment d'abocar-lo, la superfície 
del pati devia ser forca accidentada, a causa de les ruines romanes que 
s'entreveien, i va comencar I'anivellament que no va restar enllestit, com 
hem vist, fins al segle XVII. 

Sota I'estrat 93, va apareixer el 94, que havia estat el darrer 
paviment utilitzat en el lacus. S'associava als murs laterals 140 i 205, i la 
preparació la constitu'ia la capa 137, que reposava en el sol originari del 
conducte hidraulic: u.e. 139. D'acord amb la ceramica proporcionada per 
94 i 137, la transformació d'aquesta estructura s'ha de situar durant el 
segon quart del segle 1 1 1  dC(12) (horitzó G). 

El mur 55, una de les estructures romanes que no van desapareixer 
visualment fins a molt tard, era orientat de nord a sud i cobert per la u.e. 
51, pero de fet havia estat amortitzat per I'estrat 56, capa formada per 
I'enderrocament de les parets de tapia (horitzó I), i que s'hi adossava 
sense arribar a colgar-lo. Aquest mateix nivell, a migdia, era a tocar del 
muret lateral del lacus (u.e. 140). Sota I'estrat 56, estes per gairebé tot 
I'ambit 13, va apareixer el paquet format per les unitats 57 i 81. El cim de 
la primera es va utilitzar com a paviment, i totes dues van proporcionar 
conjunts ceramics de cap a la segona meitat del segle IV(13)(horitzó H). 
Aquests nivells eren coetanis de la fundació del mur 55 i sembla que, en 
el moment de dipositar-se, el lacusde migdia continuava en ús, ja que no 
el van reblir. 

Un cop extret 81, va apareixer un paviment d'opus tessellatumfor~a 
malmes (u.e. 64), format pertessel.les irregulars i no gaire grans, de color 
blanc i negre i algunes de vermelles i grogues, les primeres de pedra i les 
darreres de ceramica (fig. 13). A I'extrem de migdia, presentava la franja 
més ben conservada, amb dos camps decoratius que diferenciaven 
sengles ambients, encara que no apareixia cap enva. En el primer, a 
ponent, després d'una franja blanca, en que s'advertien algunes tessel- 
les roges, hi havia un filet senzill de peces negres. A sota, apareixia una 
composició ornamental de superfície formada per un reticulat rombo'idal 
limitat per línies de puntejat doble en que alternaven tessel.les blanques 
i negres.(14) En els espais interiors complets apareixien com a elements 
decoratius unes floretes amb creus no cont igüe~( '~)  formades per tes- 
sel.les negres amb peces roges a la base de cadascun dels bracos (figs. 
2, 10). Arran del filet senzill de I'orla, només hi havia la meitat del reticulat 
rombo'idal, compost per triangles equilaters, a I'interior dels quals només 
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era present el brac inferior de les floretes. A Ilevant, es va trobar una franja 
ampla de tessel.les blanques, a la base de les quals s'advertia un filet 
d'orla de peces negres i I'inici d'un motiu amb tessel.les vermelles 
grogues i negres. Aquesta llenca musiva és tallada per la boca del pou 
medieval. A més, tot el Iímit septentrional del sondeig era ocupat per una 
altra franja de tessel.les blanques, d'una amplada maxima de cinquanta 
centímetres i sense cap motiu ornamental. La part central del mosaic 
havia desaparegut completament. 

L'extrem meridional d'aquest paviment s'adossava a la paret sep- 
tentrional del lacus (u.e. 136), mentre que les capes de preparació (u.e. 
88 i 149) s'hi estenien per sota. Aixo fa pensar que totes dues estructures 
eren coetanies i que, per extensió, també ho era tot el conjunt hidraulic. 
De fet, la data estilística del paviment, de cap a final del segle II o 
comencament del 111!16) (horitzó E), s'adiu amb la de les cisternes. 

L'aparició del mosaic va limitar considerablement I'area excavable, 
que es va circumscriure al sector central del pati, on el tessellatum 
desapareixia i només s'hi van trobar les capes 88 i 149, amb material poc 
significatiu, situable dins el segle Il.(l7) Els mateixos nivells amortitzaven 
un mur (u.e. 150) d'aparenca forca grollera i conservació precaria -a 
penes una filada-, fet amb pedra sense treballar, mal col.locada i unida 
en sec. Estava relacionat amb un sol d'argila piconada (u.e. 146), i el 
material que s'hi va trobar, bé que escas, permetia d'apuntar-hi una 
cronologia baix-republicana (horitzó A). A sota va apareixer el terreny 
natural (u.e. 147). 

Interpretació 

L'excavació del pati va palesar una primera ocupació (horitzó A) 
durant I'epoca republicana, potser d'enca del 125 aC com va suggerir el 
sondeig de I'ambit 19.(18) La mena d'estructura trobada no permet, de 
moment, saber si es tracta d'un dels vestigis més antics de la vil4a 
romana o correspon a un establiment iberic. Tot i aixo, la mancanca 
eventual de material anterior a la data esmentada, inclos el trobat fora de 
context, ens inclina a proposar la hipotesi de la presencia d'una vil.la, ja 
a I'epoca republicana. 

En altres zones del jaciment hem trobat restes situables al segle I 
de la nostra era.!lg) No és el cas del pati, en que, directament sobre les 
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ru'ines del muret de pedra seca i sobre el paviment que s'hi associava, 
es va posar la capa de preparació del tessellatum. La construcció 
d'aquest element, cal fer-la contemporania dels aljubs i dels lacus que 
s'hi relacionaven. Sens dubte, es tracta d'una reforma important en una 
vil.la que ja posse'ia estructures de qualitat, segons que indica la 
reutilització de peces de columna en un rebliment de la mateixa etapa.(20) 
En aquest sondeig la datació del remodelatge ve donada per la iconogra- 
fia del mosaic i el material de I'estrat 149 proporciona un terminus post 
quem. Tot plegat ens situa en el transit entre els segles II i III (horitzó E). 

Ara per ara, no es facil interpretar la presencia d'opus tessellatum 
a I'entorn dels aljubs. Se n'ha trobat, de moment, al cantó septentrional 
i al terq nord-occidental, associat als lacus de les mateixes zones i 
segurament a un altre situat a I'eix del conjunt h id rau l i~ . (~~ )  Provisional- 
ment, podríem apuntar que la disposició i I'amplaria dels conductes 
indicaven una funció distribu'idora de I'aigua que, en relació amb pavi- 
ments tan nobles, que no presenten signes de cap enva, podria interpre- 
tar-se com una mena de nimfeu relacionat amb algun portic o espai 
d'esbarjo. 

Durant el segon quart del segle III (horitzó G), va tenir lloc el 
remodelatge del lacus. S'hi van modificar els murs laterals i s'hi va posar 
un paviment més enlairat. Aquestes reformes semblen coetanies de les 
que hem visten conductes del mateix tipus en altres ambits del jaciment, 
i només signifiquen una modificació, i no la desaparició, de I'hipotetic 
nimfeu. Aquest panorama estructural no va canviar fins a la segona 
meitat del segle IV (horitzó H), en que la variació va ser radical, ja que el 
mosaic va restar amortitzat -possiblement, ja devia estar molt desfet, 
sobretot al centre- i el nivel1 del terra a tota aquesta area va créixer de 
manera considerable. Tanmateix, les cisternes, segons sembla un 
element basic de la residencia, van continuar en ús, tot i que el nimfeu 
probablement va desapareixer, ja que el conducte situat a I'eix dels 
diposits va restar amortitzat. 

L'excavació propiament dita no ha donat cap dada sobre el comen- 
cament de I'edat mitjana. Tanmateix, a la base de la paret 22 que limita 
I'ambit 13 a migdia i recolza sobre el tancament del lacus (u.e. 205), 
s'observen algunes filades d'opus spicatum, com el que apareix en la 
part baixa de la majoria dels paraments perimetrics del cos principal del 
castell. La presencia d'aquest aparell i el fet que els murs que el 
posseeixen recolzin directament sobre estructures romanes, que forco- 
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Figura 10: Detall d'un motiu ornamental del mosaic de I'ambit 13. 
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Figura 11: Secció est-oest de I'ambit 6 amb indicació de la cronologia relativa 
de les diverses unitats estratigrafiques. 
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sament havien d'estar a la vista, tot i que arrasades, en el moment de 
bastir-los, ens inclina a creure que les parets amb traces d'spicatum 
corresponen al recinte primigeni del castell esmentat a les fonts del 1042 
enca, pero que podia haver existit des del 977 (horitzó J), en que 
comencen les citacions documentals del terme de C u b e l l e ~ . ( ~ ~ )  

Dins la serie estratigrafica descrita, hem vist com la rasa de 
fundació de la torre tallava I'estrat d'abandó de la vil.la romana (u.e. 56, 
horitzó 1) i restava limitada a llevant per un mur de la darrera fase edilícia 
(u.e. 55, horitzó H). La data d'aquell element, pero, la devem a la 
ceramica grisa trobada dins la rasa esmentada (u.e. 156), identica a la 
que van proporcionar els estrats que es relacionaven amb la torre pel 
cantó meridional.(23) Tot plegat ens fa plantejar una datació de cap al 
comencament del segle Xlll (horitzó K). A la mateixa etapa s'ha de situar 
el pou (u.e. 147), ja que apareixia retallat a la roca i en tots els estrats 
antics, i la boca era al nivell d'utilització del segle XIII. En aquest nivell 
també comencava la trinxera de fundació de la paret 28, que tanca el pati 
a Ilevant. Així, aquest pany deu tenir origen medieval, tot i que la fabrica 
indica refeccions posteriors. 

Les capes corresponents a I'epoca moderna no són gaire impor- 
tants, encara que proporcionen prou informació per datar les restes de 
murets dels segles XVII i XVIII (horitzons O, P) que han aparegut. També 
és evident la cronologia dels anys 1673-1675 aplicada a la part més 
enlairada del mur 22 i als paraments 26 i 52. Tot ells daten de la reforma 
generalitzada del castell (horitzó N). 

Cap al 191 8, es va col.locar el galliner, associat a I'estrat 49 (horitzó 
Q). Aquesta capa va ser tallada en eixamplar-se el forat de la boca del 
pou i reblir-se aquesta estructura definitivament, a mitjan del nostre 
segle. Llavors (horitzó R) també es va fer el mur 29, que va tancar el pati 
pel cantó nord. 

EL SONDEIG DE L'AMBIT 6 (figs. 4, 11) 

Aquest ambit correspon a lacrugia mésoriental de I'edifici. A migdia 
s'obre la porta principal, que ostenta I'escut de Carles de Llupia i de 
Vilanova d'lcart i la data de 1 675.(24) Dóna pas a les escales (ambit 7), que 
comuniquen amb els pisos superiors, i a una cuina (ambit 8), situada al 
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nord, on s'arriba per un passadís i una porta. En aquest sector només es 
va obrir un sondeig transversal, entre el mur 66, a ponent, i les escales 
(u.e. 68), a Ilevant. Malgrat les dimensions redui'des, s'hi va descobrir una 
seqüencia que abraca gairebé totes les fases d'ocupació del jaciment. 

El recinte estava pavimentat amb cairons, de 24 cm de costat i 4 cm 
de gruix, col.locats de punta. La preparació (u.e. 69) cobria un murd'opus 
caementicium (u.e. 73), Iímit oriental de les cisternes romanes, i un estrat 
de rebliment (u.e. 72) dipositat per anivellar el terreny, adossat al 
parament roma, el qual proporcionava ceramica que s'adeia amb la data 
de lafacana(25) (horitzó N). Per sota, apareixia un rebliment (u.e. 92) amb 
material del segle XV(26) (horitzó L), que enrasava un nou mur d'opus 
caementicium, la u.e. 152, que s'arrambava a 73 i li servia de contrafort. 
Un cop extret 92, va apareixer el paviment 151, que s'adossava al mur 
152 i cobria la banqueta de fonamentació (u.e. 184), la qual cosa palesa 
que n'era coetani. La ceramica que s'hi va trobar corresponia al període 
325-450 dC(277> i es podria assimilar a I'horitzó H. 

Sota aquest sol, es va descobrir un rebliment (u.e. 153) en que 
recolzava la banqueta 184. El material ceramic que contenia va donar 
una data de final del segle I I  o comencament del segle III dC(28)(horitzó 
E). Aquest estrat, atesa la fondaria, es podria considerar com a paviment 
exterior del recinte de les cisternes, encara que no en vam poder palesar 
una relació directa. Tot seguit, es va extreure un parell de nivells molt 
similars: u.e. 182 i 185. La ceramica trobada al primer d'ells, més 
significativa, datava del període Neró-Vespasia(") (horitzó D). 

Aquestes dues capes amortitzaven un mur d'opus caementicium 
(u.e. 183) orientat d'est a oest, I'aparició del qual va reduir la superfície 
excavable a un passadís transversal de 2 m de llarg per 0,60 m 
d'amplada. A causa d'aixo es va decidir limitar I'excavació als estrats que 
podien datar I'estructura 183. El paviment que s'hi associava (u.e. 189) 
va proporcionar ceramica de mitjan segle I dU3O) (horitzó C). L'estrat 
d'anivellament 190, amb material identic, cobria la banqueta de 183. A 
I'estrat 191, on recolzava aquest element, es va trobar material Ileugera- 
ment anterior, potser de I'epoca tiberiana.(3') (horitzó B). Arribats a aquest 
punt, i davant el perill de continuar aprofundint en un sondeig tan estret, 
vam decidir suspendre els treballs per motius de seguretat, sense 
excavar els estrats fertils situats en cotes inferiors. 
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In terpretació 

L'estructura més antiga que s'hi va trobar és la paret 183 (horitzó C), 
d'opus caementicium, de la qual no coneixem I'amplaria perque s'endin- 
sava en el perfil septentrional. Datava de mitjan segle I dC i recolzava en 
I'estrat 191, d'uns decennis abans (horitzó B), que, com s'ha dit, no 
tancava la seqüencia de I'indret. La fase, immediatament posterior, del 
període Neró-Vespasia (u.e. 182, 185, horitzó D) indica la vitalitat de 
I'explotació en un moment que la majoria dels jaciments d'aquesta mena 
es caracteritzen per I'estabilitat edilícia. L'etapa següent és representada 
per I'estrat 153, de final del segle II o comencament del III (horitzó E), que 
va funcionar amb el conjunt de les cisternes. En aquesta area, pero, no 
es van trobar les restes de cap lacus, segurament perque el sondeig es 
va obrir massa a migdia, en un indret on ja no hi havia aquesta classe de 
conductes, si acceptéssim que formaven una mena d 'u adossada al 
cantó nord dels aljubs i als tercos septentrionals de llevant i ponent. 

La darrera etapa edilícia romana, datada de la segona meitat del 
segle IV (horitzó H), la tenim representada pel mur 152, que podria 
correspondre a un reforc o reparació del perímetre del recinte hidraulic, 
i que va restar colgat al segle XV (horitzó L), en col.locar-se la u.e. 92. 
D'altra banda, el mur 73, que tancava les cisternes per aquest cantó, va 
romandre al descobert, almenys la part de sobre, fins al remodelatge 
modern del castell, el 1673-1675 (horitzó N), quan es van posar les 
unitats 65, 69 i 72. Aixo vol dir que, com hem vist a I'ambit 13, quan la 
fortificació medieval estava en ple funcionament aquestes estructures 
eren vistes. A més, la paret 73, forca arrasada, suportava un dels murs 
perimetrics del recinte. 

L'EXCAVACIÓ DELS AMBITS 15 1 16 (figs. 7, 15, 16, 17) 

Aquesta area abracava gran part de la meitat occidental de la planta 
baixa del nucli principal del castell. La fita primordial dels treballs era 
datar la construcció i posterior evolució dels aljubs romans. També 
interessava la cronologia de la torre del castell i comprovar si, com 
suposavem, originalment havia estat de planta circular. Igualment, 
preteníem aplegar totes aquelles dades que ajudessin a coneixer I'evo- 
lució posterior del conjunt fortificat. 
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El paviment dels ambits 15 i 16 era el mateix que hem vist a I'ambit 
10 (u.e. 35, horitzó R) que deixava entreveure I'extradós de les voltes 
(u.e. 46, 47) de les cisternes. Aquest estrat s'adossava a totes les 
estructures vistes, i vam datar-lo de fa uns decennis. Un cop extret, 
apareixia un mur d'opus caementicium (u.e. 113), d'uns 90 cm d'ampla- 
da, que limitava a tramuntana el recinte de les cisternes. Aquest Ilenc 
subdividia la superfície susceptible de ser excavada en dos sectors amb 
seqüencies estratigrafiques diferents. 

A tramuntana del mur 113, el paviment 35 cobria les ru'ines de 
gairebé la meitat meridional de la torre medieval (u.e. 30, horitzó K), cosa 
que confirmava la nostra hipotesi sobre la forma original d'aquest 
element. La unitat 105, trobada a continuació, s'adossava a la u.e. 30 i 
era tangent a la clau de la volta de la cisterna IV. A més, cobria 106, el 
rebliment d'un gran orifici (u.e. 121, horitzó N) que tallava un paviment 
(u.e. 112, horitzó K) en que es va trobar ceramica de comencament del 
segle XIII. Igualment, trencava el sol d'opus signinum (u.e. 110, horitzó 
E) d'un lacus adossat als aljubs romans per la banda de tramuntana. 
Sobre aquest sol recolzava la fonamentació de la torre (u.e. 107). 
Finalment, 121 tallava la unitat 11 1, preparació del signinum 11 0, que era 
esteril. La posició de les estructures i el material(32) proporcionat pels 
estrats 105 i 106 els situaven durant les obres de 1673-1 675 (horitzó N). 

A migdia del mur 113, I'estrat 35 cobria un rebliment (u.e. 109) del 
segon quart del segle 1 1 1 ( 3 3 )  (horitzó G ) $  dipositat per amortitzar una 
estanca formada pels murs 1 17 i 1 19. Aquestes parets es relacionaven 
amb els estrats 116 i 118, de cap al primer quart del segle 1 1 1 ( 3 4 )  (horitzó 
F), i recolzaven sobre el sol 125, esteril i relacionat amb el mur 124. Per 
sotade 125, apareixiael rebliment (u.e. 115), del transitdel segle II al 1 1 1 ( 3 5 )  
(horitzó E), fundacional de les cisternes i segellat per una fina capa de 
morter de calc. 

En el carcanyol entre les voltes de les cisternes II i III, I'estratigrafia 
era una mica més complicada. Sota el sol 35, que cobria el pas entre els 
ambits 1 O i 15, va apareixer el Iímit occidental d'un lacus (u.e. 128, horitzó 
E), que presentava, per la cara interna, un enllu'it de cal$ i un pendent 
marcat. Estava orientat de nord a sud i era coetani de la construcció de 
les cisternes. Aquest diposit havia estat subdividit per un muret (u.e. 127, 
horitzó G) que el travessava d'est a oest i que estava enllu'it per les dues 
cares. El lacusva seramortitzat en bastir-se, al damunt, un mur (u.e. 130) 
i dipositar-se el rebliment 131, per al qual disposem d'un terminus post 
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Figura 12: Secció est-óest de I'ambit 10 amb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 

Figura 13: Secció est-oest de I'ambit 13 amb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 
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Figura 14: Secció nord-sud de I'ambit 13 amb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 

Figura 15: Secció est-oest dels ambits 15- 16 amb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 
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quem del 360 dC(36) (horitzó H). Aquest estrat s'adossava a la banqueta 
de 130 (u.e. 134), enrasava el lacusi cobria I'estrat 133, un diposit format 
durant I'ús del conducte hidraulic. 

S'ha d'afegir que, mitjancant el reconeixement de les parets que 
limiten I'escala actual de baixada a la cisterna III, hem descobert els 
vestigis d'aquests lacus. Es tracta del perfil de la paret occidental i del sol, 
que es pot observar, retallat, en un ampli sector del mur sud de I'escala, 
en que ha desaparegut completament I'enlluit del segle XVII. També és 
pales que el lacuses troba amortitzat per un rebliment de pedres ¡/o runa, 
i no pas de terra, com al cantó nord, on apareix la u.e. 131. Tot aixo ens 
fa pensar que la construcció del segon arc de mig punt, I'estrep occidental 
del qual limita I'altra paret de I'escala de baixada a la cisterna III, podria 
haver ocasionat I'amortització d'aquesta banda del lacus. D'altra banda, 
s'ha de tenir en compte que el tercer arc, que apareix paredat a I'ambit 
15, a sobre del badalot de I'escala, va ser paredat amb un pany d'opus 
spicatum, i que I'amplaria dels estreps de tots tres elements, 64 cm, 
coincideix amb la del mur 55, del segle IV, trobat a I'ambit 13. 

Aquesta colla d'indicis, tot i no ser concloents, fan pensar que els 
referits arcs -potser modificats per refeccions successives- podrien 
haver estat bastits durant la reforma de la segona meitat del segle IV. 

In terpretació 

Les estructures més antigues trobades són les cisternes III i IV, que 
poden datar-se, pel material aparegut a I'estrat 11 5, cap al 200 dC 
(horitzó E). Sembla que el lacus 128 n'era coetani i complementar¡ dels 
conductes de la mateixa classe apareguts al nord i a I'oest del conjunt 
hidraulic. Tots ells s'han de relacionar amb I'aplegament i la distribució 
d'aigua i, com hem vist en tractar de I'ambit 13, amb la hipotetica 
presencia d'un nimfeu a tramuntana dels aljubs. 

L'excavació també indica que una bona part de I'extradós de les 
voltes de III i IVeravista-segurament perque els aljubs es trobaven dins 
un edifici-, i a sobre es van bastir successives estructures, segurament 
relacionades amb el funcionament ¡/o manteniment. La més antiga és el 
mur 124, gairebé contemporani de les cisternes. Un cop amortitzat, cap 
al primer quart del segle III (horitzó F), es van bastir les parets 11 7 i 11 9, 
que formaven una estanca i van ser cobertes per I'estrat d'anivellament 
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109, al segon quart del mateix segle III (horitzó G). La cota d'aquesta 
capa és la que practicament romania en comencar els treballs. 

El lacus o conducte 128 va ser modificat pel mur 127 en una epoca 
que no hem pogut datarconcretament, pero que potsers'ha de relacionar 
amb la transformació parcial del lacus 136, de I'ambit 19, esdevinguda al 
segon quart del segle III (horitzó G). Tots dos conductes van deixar de 
funcionar als volts del 360 dC (horitzó H), moment en que també 
s'amortitzaren els mosaics que hi havia als ambit 13 i 19, cosa que 
indicaria la desaparició de I'hipotetic nimfeu. Segons hem vist abans, 
també podria ser I'epoca de construcció dels arcs que apareixen als 
ambits 9, 10 i 15. 

En aquest sondeig tampoc no s'han trobat estrats d'abandó de la 
vil.la. Tanmateix, a tramuntana del mur 113, tenim I'evidencia que la part 
baixa del mur perimetric occidental del castell (horitzó J), feta d'opus 
spicatum, recolza en el Iímit de ponent de la cisterna IV, i que, a 
comencament del segle Xlll (horitzó K), les ru'ines romanes encara eren 
vistes, ja que hom va col.locar la torre 30 directament sobre el paviment 
11 0, del lacus septentrional. Llavors es degué obturar la boca d'alimen- 
tació de la cisterna IV, situada a la testera d'aquest element, i és probable 
que s'obrís el forat al bell mig de la volta. Durant la reforma del 1673-1 675 
(horitzó N), en eliminar partde la defensa medieval, es torna a tapar, amb 
més cura, I'orifici d'alimentació nord, ja que hom va perforar els pavi- 
ments del c. 1200 i c. 200, i s'hi va posar un paredat de pedra i un conjunt 
de rebliments. 

De la documentacio escrita corresponent a I'epoca moderna no es 
despren un ús continu de la cisterna IV, la qual cosa fa pensar que el forat 
del mig de la volta es podria haver tapat al segle XVII, tot i que no tenim 
evidencies per comprovar-ho. Pel que fa a I'aspecte general d'aquests 
ambits, sembla que no va canviar d'enca del 1673-1675, llevat de la 
col~locació de les bótes, segurament efectuada al segle XVIII (horitzó P). 

LA TRINXERA DE L'AMBIT 19 (figs. 8, 17) 

L'excavació al pati de ponent es va plantejar per coneixer més bé 
el sector occidental del cos principal del castell, ja que la facana 
d'aquesta banda presentava diferents etapes constructives, entre les 
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quals (u.e. 1, 194-1 96) n'era ben evident una d'opus spicatum a la part 
baixa. També interessava comprovar I'estat i I'abast de les restes 
romanes en aquesta zona del jaciment i, si es podia, perfilar la datació 
dels dos coberts que el limitaven a tramuntana -ambit 20- i a occident 
-ambit 21-. Com que, de moment, la intervenció era exploratoria, 
només s'hi va obrir una rasa al ter$ septentrional del pati, limitada, a 
I'oest, pel mur 58, paret de llevant de I'ambit 21, a tramuntana pel 
parament 59, facana de migdia de I'ambit 20, i a llevant per I'esmentat 
Ilenc 1, 194-1 96. 

En primer Iloc, es va extreure I'estrat d'aportació 61, de formació 
recentíssima (horitzó R). Cobria el paviment 110, d 'opus signinum, que 
pertanyia a un lacus situat a Ilevant, contemporani de la cisterna IV. 
Igualment, s'adossava als mur 58, 59 i 1. Aquest darrer era la part més 
baixa de la facana de ponent del castell i, atesa la factura i la posició, es 
podia datar de I'epoca romana, dins la segona meitat del segle IV (horitzó 
H). La part de sobre del pany (u.e. 194) presentava aparell d'opus 
spicatum i no tenia contacte amb cap estrat. ES per aixo que I'única 
cronologia aplicable, com en el cas de I'ambit 13, era el terminus post 
quem de la data del mur roma arrasat en que recolzava. Tanmateix, es 
podia deduir que podia haver estat bastit al segle X o XI (horitzó J), tenint 
en compte aquesta posició espacial i les primeres referencies documen- 
tals al terme i al castell de C ~ b e l l e s . ( ~ ~ )  

L'estrat 61 també cobria les ruines de dos murets (u.e. 155, 157) 
tracats en direcció nord-sud i paral.lels a la facana occidental del castell. 
El primer d'ells, d'aparell molt irregular, hauria funcionat amb I'estrat 165, 
datat de cap al 1500(38) (horitzó M). Aquest rebliment també s'adossava 
al mur 157, d'opus caementicium, que limitava el lacus 11 0 a ponent i 
constitu'ia I'extrem occidental dels diposits romans (horitzó E). Aquesta 
mateixa funció, a Ilevant, dins I'ambit 6, ja hem vist que I'exercia el mur 
73. 

La paret 155 recolzava sobre I'estrat 169, dipositat al mateix temps 
que 176, que es va trobar immediatament a sota. Tots dos pertanyien a 
I'horitzó 1 ,  s'adossaven al mur 157, de la fase H, i estaven tallats per 170, 
una gran trinxera que va malmetre greument I'estratificació anterior. 
L'estrat 154, rebliment d'aquesta trinxera, contenia material de cap al 
1 500(39) (horitzó M) i el cim va funcionar com a paviment. A més, era tallat 
per la rasa de fundació de I'ambit 20 (u.e. 160), el rebliment de la qual 
(u.e. 161) va resultar esteril. Tot i aixo, la posició dins la seqüencia 
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Figura 16: Secció nord-sud de I'arnbit 16 arnb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 

Figura 17: Secció est-oest dels arnbits 19 i 16 arnb indicació de la cronologia 
relativa de les diverses unitats estratigrafiques. 
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indicava que el dit ambit podria haverestat coetani de la reformadel segle 
XVll (horitzó N). A sota de la u.e. 154, va apareixer el paviment 158, tallat 
per la trinxera de I'ambit 21 (u.e. 162), que contenia una mica de material 
del segle XV (u.e. 163, horitzó L). 

El sol 158, arnb ceramica del període 320-420(40) (horitzó H), cobria 
la paret 172. Aquest Ilenc d'opus caementicium s'adossava per ponent 
al tancament de la cisterna IV, i tenia com a sol I'estrat 168, que hi cobria 
la banqueta. Recolzava sobre un paviment d'opus tessellatum (u.e. 171), 
fet arnb tessel.les blanques i en estat de conservació precari. El mosaic 
havia estat trencat per la trinxera 160, del segle XVII (horitzó N), i pel forat 
obert cap al 1500 (u.e. 170, horitzó M). S'adossava al mur 164, per sobre 
de la banqueta. A continuació, i en contacte arnb aquest darrer element, 
es va trobar la u.e. 173, coetania de 174, situada a sota. Totes dues 
formaven un rebliment arnb molt material de rebuig, entre el qual 
destacaven dos fragments de columna amortitzats -trobats concreta- 
ment a 174-, procedents de la mateixa pars urbana de la vil.la. Aquest 
conjunt d'estrats i elements murals se situava dins I'horitzó E. 

Finalment, ates el gran nombre d'estructures aparegudes, I'exca- 
vació es va limitar a la part central del sondeig, en que es va localitzar un 
estrat d'anivellament (u.e. 187) del terreny natural, dipositat en un 
moment posterior al 125 aC(41) (horitzó A), associat a un muret (u.e. 188), 
coetani de les unitats descobertes a la part baixa de la seqüencia de 
I'ambit 13. 

In terpretació 

Les restes baix-republicanes que acabem d'esmentar són les més 
antigues descobertes en aquest sondeig, i concorden arnb les localitza- 
des al pati de tramuntana. Pel que fa al conjunt hidraulic, tornem a tenir 
un lacus que el limita, en aquest cas al nord-oest. N'hem trobat la paret 
occidental i, un altre cop, un mosaic que s'hi relaciona, limitat al seu torn 
per un mur que tanca, a ponent, una mena d'ambulacre d'uns 3 m 
d'amplada. Tot plegat, serveix per justificar la nostra hipotesi sobre la 
presencia d'un portic luxós a I'entorn dels diposits, que podia haver 
funcionat arnb un nimfeu, al qual correspondrien els lacus descoberts. 

El portic propiament dit va restar amortitzat a la segona meitat del 
segle IV (horitzó H). No així el lacus, que va conviure arnb les restes 
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romanes més tardanes localitzades al jaciment (horitzó 1, tpq 400 dC), i 
no va restar colgat per un estrat de terres fins al nostre segle (horitzó R). 

Quant a I'epoca medieval, ja hem vist que el parament d'opus 
spicatum (horitzó J) no es pot datar, pero recolza sobre estructures 
romanes que, tot i ser arrasades, eren visibles quan hom el va bastir. 
Tampoc no falta en aquesta serie una etapa del segle XV (horitzó L), com 
la trobada a I'ambit 6, relacionable aquí amb la fundació de I'ambit 21. 
Més singular és la presencia d'un orifici de grans proporcions reblert cap 
al 1500 (horitzó M), la funció del qual, per ara, no s'ha pogut esclarir. 
També s'ha trobat un muret de poca entitat datable de la mateixa etapa. 
En el moment d'obres generalitzades del 1673-1 675 (horitzó N), podem 
situar la fundació de I'ambit 20 i, practicament des de Ilavors, I'estratifi- 
cació del pati va restar inalterada. 

CONCLUSIONS 

Els vestigis més antics trobats durant aquesta campanya d'excava- 
ció corresponen a I'epoca baix-republicana (horitzó A), se situen als patis 
13 i 19 i consisteixen en sengles murets de pedra seca tracats en direcció 
est-oest, associats a paviments de terra piconada que recolzen sobre el 
terreny natural. Tot plegat s'ha de situar en un moment immediatament 
posterior al 125 aC. 

Com que, de moment, no tenim cap material més antic d'aquesta 
data, es pot proposar la hipotesi que els vestigis s'han d'associar a una 
vil.la romana i no a un establiment iberic. Un xic abans d'aquella epoca, 
cap al 150 aC, s'han documentat modificacions a la trama urbana de 
T a r r a ~ o . ( ~ ~ )  A mes, durant el segle II aC, en el territori cosseta es 
produeixen abandons en certs poblats i b e r i ~ s ( ~ ~ )  i canvis importants en 
d'altres, que es van romanitzar lentament.(44) Des d'un punt de vista més 
general, cal tenir en compte que, pocs anys més tard, té lloc la fundació 
d'una colla de ciutats romanes, com Baetulo, Blandae, el nucli urba de la 
part més alta d'Empúries i, potser, Iluro, cosa que degué provocar la 
reordenació del territori, amb la fundació de noves vil.les. Dins aquest 
context, no resulta gens estrany el funcionament d'una d'elles a I'agerde 
la capital de la província. Aquesta mena d'explotacions, tot i que 
degueren ser nombroses, s'han estudiat molt poc en el territori que ens 
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La següent etapa arqueologica delimitada, cal centrar-la a I'epoca 
tiberiana (horitzó 6). Per ara, només s'hi pot assimilar un estrat trobat a 
I'ambit 6, encara que la seva presencia ja indica algun remodelatge de 
I'explotació agrícola primitiva. Poc després, a mitjan segle I (horitzó C), 
es documenta en el mateix indret la construcció d'un mur de proporcions 
respectables. Es tracta d'una constatació prou interessant perque, en els 
jaciments coneguts, les transformacions edilícies de les vil.les a I'epoca 
de Claudi són molt escasses. 

Durant el període Neró-Vespasia (54-79 dC, horitzó D) va restar 
amortitzat el mur descrit i, en aquella zona, hom va enlairarforca el nivel1 
del terra. Aquest canvi del final de I'epoca julio-claudia o del comenca- 
ment dels Flavis esta documentat en altres vil.les, en que podria tenir 
relació arnb el final de la producció massiva de En aquest cas, ara 
per ara, només el coneixem molt parcialment i és impossible associar-lo 
arnb fenomens de més gran votada. 

A final del segle II o comencament del III (horitzó E), la vil.la, queja 
devia ser important, ateses les restes de columna amortitzades dins un 
estrat que es va posar Ilavors, va experimentar una transformació 
realment decisiva. Ens referim a la construcció del conjunt hidraulic, 
format per quatre cisternes posades en bateria, en direcció nord-sud, 
adossades al vessant meridional del turó on és ara el nucli antic de 
Cubelles. Les cisternes es relacionaven arnb un lacus o conducte axial, 
col.locat entre les núm. II i III, que alhora funcionava arnb un altre 
conducte que abracava tota la facana de tramuntana del conjunt i d'altres 
que s'hi adossaven als tercos septentrionals de ponent i potser de 
Ilevant. A més, a les mateixes zones on apareixien els lacus, llevat del 
central, hi havia passadissos perimetrics dotats d'opus tesselatum. 

Tot plegat dóna idea que el conjunt hidraulic era limitat, com a 
mínim, en la meitat septentrional per una mena de nimfeu associat a un 
portic o una serie de portics pavimentats arnb mosaic, ja que, tot i haver- 
se trobat indicis de composicions decoratives diferents, no s'han localit- 
zat envans que separessin estances. 

Pel que fa a les cisternes propiament dites, sabem que es trobaven 
dins un edifici, ja que I'extradós de les voltes, de bon comencament, era 
gairebé del total descobert. En dues etapes successives posteriors, dins 
el primer quart del segle III (horitzó F), es van bastir a sobre sengles 
estances, potser relacionades arnb el servei ¡/o el manteniment. Tot 
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plegat, pero, va desapareixer al segon quart del segle III (horitzó G), quan 
el lacus central va restar subdividit i va ser colgada I'estanca de servei 
més tardana. També es va transformar el conducte o lacusde I'ambit 13, 
que va pujar de nivell, encara que, tant el mosaic d'aquesta banda corn 
el localitzat al pati 19, van seguir en ús. Aixo podria palesar una reparació 
del nimfeu, pero no I'abandó. 

Durant la segona meitat del segle IV (horitzó H) va tenir lloc el darrer 
remodelatge important de la vil.la. El conjunt de lacus i mosaics va 
desapareixer en la forma que tenia fins Ilavors. El conducte hidraulic 
entre les cisternes II i III va ser amortitzat definitivament i, al damunt, es 
va bastir un mur que, segurament, dividia I'edifici que contenia els aljubs 
en dues parts gairebé iguals. Tampoc no descartem la hipotesi que els 
arcs de mig punt dels ambits 9, 10 (a la vista) i 15 (paredat) siguin de 
Ilavors. Al mateix temps, a ponent i tramuntana, els mosaics respectius 
van restar colgats, així corn el lacus del primer punt; el del segon, pero, 
va restar en ús-o, almenys, al descobert. D'aquella mateixa epoca data 
una serie de parets, corn ara la bastida a I'extrem occidental del pati 13, 
una altra de més petita al 19 o una tercera a I'ambit 6, que va servir de 
reforc al tancament oriental de les cisternes. Ja dins el segle V (tpq 400 
dC, horitzó 1),(47) només hem documentat alguns remodelatges concrets, 
corn la construcció d'un mur a I'ambit 19 o I'abocament d'un estrat al 13. 

En cap lloc del jaciment hem trobat I'estrat d'abandó de la vil.la. 
Probablement, perque el procés va ser lent i les ru'ines van trigar molt 
temps a restar cobertes. Algunes zones, corn ara I'extradós de les 
cisternes, eren a la vista en el moment de comencar I'excavació i d'altres 
estructures, corn el paviment del lacusde ponent, només tenien a sobre 
uns pocs centímetres de terra. És per aixo que, en els escassos indrets 
on s'ha localitzat alguna capa sobre les ru'ines dels vestigis dels segles 
IV o V, es tractava de restes de tapia d'aquella mateixa epoca o estrats 
moderns. Amb aquests antecedents, és Iogic que, en bastir-se el cos 
principal del castell de Cubelles, cap al darrer tere del segle X o 
comencament de I'XI (horitzó J), els paraments més antics, caracterit- 
zats per presentar en molts casos aparell d'opus spicatum, hom els va 
recolzar sobre murs romans que, tot i que arrasats o enrunats, romanien 
visibles. 

En una fase posterior, a comencament del segle Xlll (horitzó K), en 
aixecar-se I'antecedent de la torre que ens ha pervingut, llavors de planta 
rodona i potser un xic més baixa, la fonamentació va recolzardirectament 
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sobre el paviment d'un lacus. En aquel1 moment es va tapar I'entrada 
d'aigua a la cisterna IV, situada al cantó nord, pero probablement se n'hi 
va obrir una altra al mig de la volta, ja que els diposits van romandre en 
ús, sense solució de continu'itat, fins als nostres dies. També pels volts 
del 1200, a I'area del pati de tramuntana actual, es va posar un mur a 
I'extrem oriental, que és la base del que ara tanca I'espai per aquest 
costat. Igualment, es va obrir el gran pou del sud-est, localitzat a 
I'excavació pero que va funcionar fins al nostre segle. També s'hi va 
abocar un rebliment per regularitzar el cim de les ru'ines romanes, 
algunes de les quals, com el lacus 140, no van restar colgades fins 
Ilavors. 

Dins el segle XV (horitzó L), es van produir transformacions en els 
dos extrems de la zona excavada. A Ilevant, a I'area de I'ambit 6 actual, 
es va abocar un rebliment d'una certa gruixaria, que va colgar definitiva- 
ment les rui'nes romanes que encara eren visibles. A ponent, es va posar 
un estrat semblant i es va bastir el perímetre del recinte que coneixem 
com a ambit 21. En aquest mateix sector, cap al 1500 (horitzó M), es va 
obrir un gran forat, amb una intenció que per ara desconeixem, i es va 
posar una nova capa de rebliment. 

Durant el període 1673-1675 (horitzó N), el castell va adoptar una 
aparenca molt propera a I'actual, ja que s'hi van modificar profundament 
el cos principal i la torre i s'hi va afegir I'ambit 6. Els detalls d'aquesta obra 
són recollits a la documentació escrita amb forca exactitud,(48) perla qual 
cosa no els repetirem. 

Del segle XVlll (horitzó P) són dos murs localitzats al pati 13, 
segurament relacionats amb estables o cors. També, sembla que durant 
aquesta centúria i la següent s'hauria intensificat I'activitat vitivinícola, 
que de fet va perdurar fins fa p o ~ . ( ~ ~ )  

El 191 8 (horitzó Q), es va bastir el galliner del pati 13, que portava 
aquesta data, i gairebé coetaniament es va posar una canalització i un 
terra nou a I'ambit 10. Cap a mitjan segle XX (horitzó R), es va reblir 
definitivament el pou del pati septentrional i esva bastirel tancament nord 
d'aquest ambit. 
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NOTES 

(1) Berges, 1977: 32. 

(2) Catala, Carbonell, Brasó, 1971 : 898-899; Castellano, 1994 

(3) La documentació esmenta un cisternó. Castellano, 1994 

(4) Es tracta d'una peca del mateix tipus que les trobades al sondeig de I'ambit 19, dins 
la u.e. 174. 

(5) Cfr. u.e. 30; ambit 16. 

(6) Fossil director (f.d.): ceramica blava catalana de la ditada, datada de 1620-1 670. Te- 
lese, 1991: 131. 

(7) F.d.: t.s. clara A Lamb. 3 b l .  Carandini, Tortorella, 1981: 33. 

(8) F.d.: ceramica blava catalana de I'arracada i porcellana Pickman 

(9) A part de ceramiques d'epoques molt diverses, hi havia vestigis industrials, molt recents. 

(1 0) F.d.: alfabies, plats d'ala i cassoles de ceramica comuna vidrada, pisa blanca 

(1 1) F.d.: ceramica blava catalana de la ditada 

(12) F.d.: u.e. 94, t.s. clara A Lamb. 3a (c. 200). Carandini, Tortorella, 1981 : 32. F.d.: u.e. 
137, t.s. clara A Lamb. 2a (100-200), 3bl (200-250), 9b (150-250). Ibid.: 27, 33, 31- 
32. Ceramica comuna africana Ostia 11.302 (final s. 1- 2a. meitat II), Ostia 111.332 (100- 
200). Tortorella, 1981: 212. 

(13) F.d.: u.e. 57, t.s. clara D Lamb. 51, 51 A (320-400/420), 58 B (360-440), Hayes 61 n. 
21 (325-450). Caradini, Tortorella, 1981: 82, 104, 83. Comuna africana Ostia IV.60 
(320-440). Tortorella, 1981: 212. F.d.: u.e. 81, t.s. clara D Lamb. 51, 51 A (320-4001 
420), Sal. D2a. (325-350). Carandini, Tortorella, 1981: 82, 81. 

(14) Barral, 1981: 155, n. 142. 

(15) Ibid.: 176, n. 284. 

(16) Paral.lels a Liédena, Navarra: Mezquíriz, 1956, blanc i negre (bln), s. II. Los Quinta- 
nares, Soria: Blázquez, Ortego, 1983: 19-20, Iam. 2.2, policrom (pol.), s. Ill-IV. 
Bobadilla, Malaga: Rodríguez, 1987: 33-37, figs. 2-4, Iam. V, bicrom (bic.), s. II o 
primeria del III. Torre Andreu, Lleida: Pérez, Rafel, 1993: 43, 45 (bic.), fig. 29, s. II o 
primeria III. Torre Llauder, Mataró: Ribas, 1966: 11 (btn), Iam. III, s. II. Sant Boi de 
Llobregat: López Mullor, Estany, 1993: 356-358 (bln), c. 200 dC. 

(17) F.d.: u.e. 149, t.s. clara A Lamb. 2a (100-200). 

(18) Cfr. infra 

(19) Corresponents als horitzons B-D, cfr. sondeig a I'ambit 6. 

(20) Cfr. ambit 19, u.e. 174 

(21) Cfr. ambit 16, u.e. 128 

(22) Catala, Roca, Brasó, 1971 : 892 

(23) Cfr. infra, u.e. 112, ambits 15 i 16 

(24) Sobre la filiació del personatge: Catala, Carbonell, Brasó, 1971 : 898. La data de 1675 
indica el final de la reforma que el senyor de Llupia va contractar el 1673, la traca de 
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la qual va ser obra defra Josep de la Concepció. A les golfes de I'edifici, en el paviment 
de rajols, tenim la data de 1674 sobre una peca del cos principal i la de 1675 inscrita 
en un rajol de I'afegitó que es vafer llavors de bell nou, la planta baixa del qual és I'am- 
bit 6. 

(25) F .C. :  u.e. 72, ceramica catalana de reflex metal.lic amb decoració de pinzell-pinta, 
ceramica blava catalana de la ditada. 

(26) F.d.: u.e. 92, ceramica de Barcelona decorada en blau. 

(27) F.d.: u.e. 151, t.s. clara D Hayes 61 n .  21 (325-450). Carandini, Tortorella, 1981: 83. 
Ceramica comuna africana Ostia 111.267 (100-400). Tortorella, 1981: 218. 

(28) F.d.: u.e. 153, t.s. claraA Lamb3a (1 00-200), 9a2 (1 50-2001250). Carandini, Tortorella, 
1981 : 32, 31. Ceramica comuna africana Ostia 111.332 (100-200). Tortorella, 1981 : 
212. 

(29) F.d.: t.s. sudgal~licade la Graufesenque amb marca OF. LUCCE (IVS) (Oswald, Pryce. 
1920: 82, Neró-Flavis; Oswald, 1931 : n. 168-1 69; Hermet, 1934: 204, n. 82). Parets 
fines de les formes MayetILópez XVlllA (López Mullor, 1989: 141-144, final s. I aC.- 
60170 dC, de Tarraco) i MayetiLópez XLIIA, 8d (lbid.: 198-202. 40-90 dC., intensitat 
maxima del comerc entre 40-75180, procedent de la val1 del Guadalquivir). 

(30) F.d.: Parets fines Mayet IIIBa, IIIBb, López LIV i LV. Val a dir que aquestes formes 
segurament procedeixen de Tarraco, atesos els trets tecnologics i la informació 
proporcionada per F. Tarrats sobre les dues primeres. Sobre les altres, cfr. López 
Mullor, 1989: 169-1 70, 210-21 3. 

(31) F.d.: paretsfines Mayet llla i López LV. Sobre la primera, cfr. López Mullor, 1989: 107- 
109 i nota anterior. 

(32) F.d.: ceramica de reflex metal.lic decorada amb pinzell-pinta 

(33) F.d.: t.s. clara A Lamb 2a (c. 100-c. 200), 2b (150-200), 3a (c. 200), Lamb. 3b l  (200- 
250). Cfr. Carandini, Tortorella, 1981: 27, 32, 3. 

(34) F .C. :  u.e. 116, t.s. clara A Lamb 2a (c. 100- c. 200), ceramica comuna africana Lamb. 
9A (c. 200-c. 400), 10A (/d.). Pera les dues darreres, cfr. Tortorella, 1981: 215, 217. 
F .C. :  u.e. 118, t.s. clara A Lamb 2b (150-200). 

(35) F.d.: t.s. clara A Lamb 2a (c. 100-c. 200). ceramicacomuna africanaostia 111.324 (final 
Flavis-mitjan s. II), Ostia 111.332 (c. 100-c. 200). Pera les dues darreres, cfr. Tortorella, 
1981: 218,212. 
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HORITZONS CRONOLOGICS 

A: c. 125 aC 
6: epoca de Tiberi (14-37) 
C: mitjan segle I dC 
D: Neró-Vespasia (54-79) 
E: final segle Il-comencament segle III 
F: primer quart segle III 
G: segon quart segle III 
H: segona meitat segle IV 
1: tpq 400 
J: darrer terc segle X-comenqament segle XI 
K: comenqament del segle Xlll 
L: segle XV 
M: c. 1500 
N: 1673-1675 
O: darrer quart segle XVll 
P: segle XVlll 
Q: c. 1918 
R :  mitjan segle XX 


