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La vil.la romana de can Terrés (la Garriga, VallPs 
Oriental) és un dels jaciments arqueolbgics més 
paradigmatics en la investigació del procés de  ro- 
manització del nord de la península. Gaudeix d'una 
llarga tradició d'investigació arqueolbgica que es 
remunta a la darreria del segle passat i que culmina 
durant els anys setanta, quan la Diputació de  Barce- 
lona va treure a la llum l'edifici dels banys de la 
vil.la (balnae). L'excavació d'aquest edifici, clar ex- 
ponent de  l'arquitectura termal italica, va posar en 
evidkncia el gran potencial arqueolbgic del jaci- 
ment, que únicament ha estat excavat en un 7%). 

L'any 1977, quan van finalitzar les campanyes de  la 
Diputació de  Barcelona, la vil.la va quedar abando- 
nada i les estructures excavades van entrar en un 
alarmant procés de  degradació que en feia témer la 
desaparició. L'any 1983, el Servei dlArqueologia de  
la Generalitat i el Museu de Granollers van dur  a 

(Y - terme una primera campanya de prospecció que 

2 tenia per objectiu delimitar l'extensió del jaciment 
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més enll i  de  l'edifici dels banys i obtenir la infor- 

A mació necessaris per a elaborar un projecte de  
recerca que possibilités la continuació de les exca- 
vacions. Malauradament, aquesta iniciativa no va 
trobar continui'tat i, després d'aquesta intervenció, 
el jaciment va tornar a quedar abandonat sense que 
s'hagués pogut posar fre a la degradació, cada cop 
més palpable, de  les estructures excavades. 

L'any 1989,11Ajuntament de  la Garriga va comenqar 
a prendre part en aquesta problematica i va dema- 
nar la supervisió d'unes obres que afectaven la 
zona arqueolbgica de  can Terrés. Arran d'aquesta 
campanya, el consistori municipal va sol.licitar 
l'assessorament de  l'equip sotasignat, que l'any 
1990 va presentar un avantprojecte de  protecció del 
patrimoni municipal' en el marc del qual, l'any 
1993, es va dur  a terme la primera campanya de 
restauració de  l'edifici dels banys. L'any 1994, Es- 

trat SCP2 va presentar el Projecte Arqttcolbgic de can 
Terrés, projecte marc que  defineix les línies 
d'actuació prioritaries per a la recuperació del jaci- 
ment, les quals es poden resumir en els objectius 
següents: 1) l'aplicació immediata de  mesures de  
protecció física i legal del jaciment, 2) la dinamitza- 
ció cultural de  la vil.la i 3) l'establiment d'un pro- 
grama de recerca que permeti reemprendre les in- 
vestigacions a curt termini. 

La primera fase de  desenvolupament del projecte" 
es va dur  a terme entre 1994 i 1996 i va estar centra- 
da, majoritariament, en l'aplicació de  les mesures 
de  protecció física i legal. Pel que fa a la protecció 
física, s'han efectuat tres campanyes de restauració 
destinades a recuperar l'edifici dels banys i les 
altres estructures excavades de  la vil.la. Quant a la 
protecció legal, l'any 1996 es va presentar al Depar- 
tament de  Cultura de  la Generalitat l'expedient per 
la declaració de la vil.la com a Bé Cultural dlInterPs 
Nacional (BCIN), declaració que atorgari al jaci- 
ment el reconeixement oficial de maxima categoria 
i la protecció legal inherent que inclou la Llei de  30 
de setembre de 1993 del Patrimoni Cultural Catala. 

La redacció de l'expedient esta basada en una Am- 
plia campanya de prospecció geofísica i arqueolb- 
gica efectuada l'any 1995 que ha permPs delimitar, 
amb forqa precisió, l'extensió del jaciment i la zona 
a protegir. Així mateix, també s'ha dut  a terme una 
recopilació exhaustiva de  les notícies -escrites i 
orals- que donen testimoni del descobriment de  la 
vil.la i de  les diverses campanyes d'excavació rea- 
litzades de  1870 en+. D'altra banda, l'any 1996 es 
va iniciar l'inventari de  les col~leccions arqueolbgi- 
ques inedites procedents d'aquestes campanyes que 
es conserven en diversos museus i en col~leccions 
particulars. Aquesta tasca ha fet possible que la 
vil.la romana de can Terrés sigui el primer jaciment 
de  Catalunya que en la seva proposta de  declaració 
de  BCIN no sols inclogui les estructures arqueolb- 
giques sinó també els materials excavats. 

1 L'Awnlprobk de Pmkcm del Patrimoni Hisbjric i Aquedigir de la Gamga w ser elaborat per les arqueilogues Judit Orri i M o n k  Tenas. 

2 Equip format pels arqudlegs sotarignots i k resbumdom Sika Gamga. 

3 El fimyament del Projecte ArqueolixJic de can Terrés ha esbt assumit de monem majoritiria per I'Ajuntoment de la Gamga i gaudeix de la col.labomcio dels pmpiebris del iemny on s'ubica el ¡@¡ment [senyors Camp), del Departament 

de Cultura de la Generalibt i de la Dipubcio de Eurcelona. E s h f  XP es fa c o m  del desenvolupament. 



Aquest article pretén revisar l'estat de  la qüestió de  
les investigacions arqueolbgiques de  la vil.la de  can 
Terrés. La primera part esth destinada a descriure 
les intervencions efectuades entre 1870 i 1989 i 
incorpora informació inPdita recuperada a partir 
de  les fonts orals i de  mecanoscrits inPdits. La sego- 
na part presenta els resultats de  les campanyes de 
prospecció realitzades l'any 1995, les quals han 
aportat dades fonamentals per al coneixement de  la 
dinamica histbrica de  la vil.la. Finalment s'ofereix 
una interpretació detallada de l'edifici dels banys, 
el qual, fins a aquests moments, no gaudia de  cap 
estudi arqueolbgic exhaustiu. 

La vilela romana de can Terrés esta emplaqada al 
sud del nucli urba de la Garriga, a la part més 
elevada d'una terrassa fluvial situada a la riba es- 
querra del riu Congost. Els terrenys que ocupa la 
vil-la estan delimitats de  forma natural per dues 
torrenteres: al nord, el Torrent de  Malhivern i al 
sud, el Torrent de  can Grau. 

El jaciment rep el nom de can Terrés per la proximi- 
tat de  la masia del mateix nom, situada a l'oest de  
les restes de  la vil.la. L'existPncia d'aquest mas i 
de  l'ermita d'origen romhnic de  Santa Maria del 
Camí són un indici de  la ubicació privilegiada de la 
vil-la, a la mateixa entrada del Congost, controlant 
un pas natural utilitzat des de  la prehistbria per a 
comunicar la plana del VallPs amb la plana d'Osona. 

La localització en coordenades UTM, segons la Car- 
to<qrfin Militar d e  Espafia (Mapa General, Serie L, la 
Garriga, 37-14/364, Escala 1:50.000), és de  31TDG 
408137, i l'altitud, segons 1'Institut Cartogrhfic de  
Catalunya (FMTN 364, Full 292x112, Escala 1:5.000), 
és de  229,56 metres sobre el nivell del mar. 

L'accés al jaciment s'efectua per la carretera N-152 
de Granollers a la Garriga. Passat el punt quilornit- 
tric 36, la carretera travessa el torrent esmentat, el 
qual és paral-lel al camí vei'nal anomenat també de  
Malhivern. Aquest camí dóna accés directe a la part 
excavada del jaciment, actualment visitable4. 

HISTORIA DE LES INTERVENCIONS 

Les troballes arqueolhgiques més antigues de  can 
Terrés no es refereixen prbpiament a la vil.la sinó a 
la capella de  Santa Maria del Camí. L'historiador 
Josep Mauri i Serra recull alguns documents de  
l'arxiu de  can Terrés, datats al principi del segle 
passat, on es menciona la troballa de  sepultures 
humanes pels volts de  la masia i de  la capella (J. 
Maurí, 1949, phg. 15). Tot i que és probable que es 
tracti de  sepultures medievals relacionades amb 
l'esmentada capella, no es pot descartar la possibi- 
litat que pertanyin a 1'Ppoca romana a causa de  la 
proximitat de  la vil.la i de  la via romana del Con- (Y c 

gost. De fet, Francesc Carreras Candi, en la seva 2 
3 

Geografia Comarcal de  Catalunya, referia que l'any 
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1842 es va trobar, al mas Terrés, una lhpida romana 
que mesurava aproximadament un metre de  longi- 
tud (F. Carreras Candi, 1980, phg. 163). 

Les primeres descripcions del jaciment daten del 
final del segle XIX i van ser publicades a les me- 
mhries de  1'Associació Catalanista dfExcursions 
Científiques5 i del Centre Excursionista de  Catalu- 
nya (P. Alsius, 1888; R. Arabia i Solanes, 1880; E. 
Canibell, 1878; J. Fiter, 1881). Tal com expliquen 
aquestes memories, en aquest període, el jaciment 
conservava nombroses estructures romanes de  ca- 
rhcter monumental mig amagades sota el bosc 
d'alzines centeniries de  la Xambonera. La vilela és 
descrita com un gran edifici format per nombroses 
cambres i apartaments, algun dels quals conserva- 
va fins i tot part de  la coberta amb forma de  volta. 

1 fl p c i m t  de can T d s  k vititobk des de I'my 1994, quan, en el marc del programa de dinarnitmm c u b l  de b vil.b, a va dur o krme una primem carnpanyu d'ampment de I'mtom, que i& I'+ d'un ami  d'accés 

i b instol.kti6 d'una barana proixiora. Aquell mateix any es va d i r  un hipk d'wlgaliu i es va endegar un m i  de visi¡ guiades odn(al a un pGblic gemol. L'any 1996 es va dur a krme una carnpap de pmmotm a les exules 

del municipi. Enguany, aquest progmma s'ha fet extensiu o iots els g ~ p s  escolars de la comarca. El servei de visiks a pot anhwtor rnilpn(an1 el Punt d'lnformwio J m i l  de I'Aiuntoment de b Ganiga. 

5 Aquwb entitat, fundada I'ony 1876, va ser pmunam del Centre Extunionisto de CabIunyu i va coniribuir enammMt a b c o n m i 6  del p a h i m i  orqued~c coh~lir. 



Pintures murals del 111 estil pompeii (25-45 dne). 

Corresponen a la decoració de la part inferior d'una paret. 

Estan constitui'des per un fris de 8 cm que combina ponzelles 

de lotus i mascares fantistiques i un sbcol de 50 cm decorat 

amb rombes i losanges. Museu Episcopal de Vic. 

Fotografies: Eva Bertran. 

És d'especial interes la menció d'un mosaic forca 
trencat i amb la decoració perduda, ja que es tracta 
del primer testimoni de  la decoració musiva de la 
vilsla. També és de  destacar el descobriment de  
dues peces constructives de  marbre blanc (un frag- 
ment de  cornisa i un altre de  columna) que apare- 
gueren vers l'any 1870 en fer unes obres a la finca. 
Ramon Arabia, soci fundador  i president d e  
1'Associació Catalanista dlExcursions Científiques, 
ja va relacionar aquestes peces amb un edifici romi 
de característiques monumentals: un palau, unes 
termes o un gimnis (R. Arabia, 1880). 

Eudald Canibell, soci fundador de  la mateixa asso- 
ciació, comenta que vers l'any 1878 el propietari de  
la finca de  can Terrés (Carles de  Rosselló i Bordoi) 
va endegar una de les primeres excavacions de  que 
hi ha constincia. Aquesta intervenció va conduir al 
descobriment d'un dipbsit hidriulic que va relacio- 
nar amb una instal.laci6 termal o amb una vil.la 
romana opul.lenta (E. Canibell, 1878). 

Josep Mauri esmenta que el canonge de  Vic, Jaume 
Collell, també va dur  a terme, en data indetermina- 
da, algunes excavacions a can Terrés (J.Maurí, 1949). 
És possible que fos el mateix canonge qui diposités 
al Museu Episcopal de  Vic algunes de  les restes 
arqueolbgiques més representatives del jaciment. 
Es tracta d'un fragment escultbric de  marbre blanc, 
unes pintures murals del I11 estil pompeii i un 
fragment de  mosaic d'opus tessellatum policrom6. 

Durant les primeres decades del segle actual, el 
bosc de  can Terrés va esdevenir escenari de  l'aplec 
de  la Mare de Déu del Camí, conegut també com la 
festa del bosc. Els documents de  1'Ppoca esmenten el 
bosc com el "Teatre de  la Naturalesa". De fet, les 
alzines i els roures centenaris del bosc gran de can 
Terrés es van convertir en un escenari real en el 
qual s'estrenaren poemes dramatics i obres teatrals 
de  renom nacional. L'antic masover de  can Terrés, 
Joan Rocasalbes, recorda algunes de  les estructures 
romanes que havien de desaparcixer amb la tala del 
bosc. Segons aquest informador, la concentració 

6 brnbén mmionacom o pmcedmtdecon 1 6  un cop h i ,  mdl&sgas~, h h o m b  bdmm Vmus [I. R&, 1989, phg. 58.59). Segons 1. L u t i  11949, phg. 161, l'ermmlotcop nopmccdeix &i p(imt&can TenCI, sinó 

& i'divor d'm Pedmls. 



Mosaic d'opus tessellatum policrom. 

Comencament del segle I11 dne. Segons Godoy 

(1992), formaria part d'una composicid més gran 

que evocaria el tema de les quatre estacions. La 

part conservada, constitui'da per un rostre femení 

amb un vel, podria representar l'estació de 

l'hivern. El mosaic, que va ser registrat al Museu 

Episcopal de Vic al final del segle passat, 

procedia de "la vilsla romana de la Garriga" 

(amb tota probabilitat, can Terrés). 

Fotografia: Eva Bertran. 

de conreu. Aixb no obstant, segons ha testimoniat 
el mateix Josep Ramos i també Jaume Cors (antic 
masover de  can Terrés), pocs anys després els pro- 
pietaris de  la finca van ordenar que fossin des- 
truides per tal de  poder-hi plantar avellaners. Jau- 
me Cors recorda que amb la destrucció d'aquestes 
estructures va aparPixer una gerra de  ceramica que 

-a 
va ser cedida a la propietat. 

més important de  murs es trobava a l'est de  l'edifici 
dels banys. Així mateix, al límit oriental de  la vilala 
destacava la presPncia d'un mur aliniat amb el petit 
aqüeducte que, encara actualment, travessa el tor- 
rent de  Malhivern. Deixant de  banda el nucli prin- 
cipal de  la vilsla, Joan Rocasalbes també va efectuar 
algunes troballes pels volts de  la capella de  Santa 
Maria del  Camí, on,  a causa d e  les tasques  
d'enjardinament de  l'entorn, van aparPixer dues 
tombes que van tornar a ser tapades per ordre dels 
propietaris de  la finca. 

El bosc de  can Terrés va ser talat vers els anys 
quaranta i la zona es va dedicar al conreu de cereals 
i d'avellaners. Poc després de  la tala, el garriguenc 
Josep Ramos va efectuar una excavació a la terrassa 
superior del camp en una zona situada immediata- 
ment a l'est del que posteriorment es coneixeria 
com edifici dels banys, llavors encara per desco- 
brir. El permís d'excavació el va proporcionar Mar- 
tín Almagro, aleshores director del Museu Arqueo- 
lbgic d1EmpÚries. L'excavació, que va durar aproxi- 
madament un mes, va posar al descobert tres habi- 
tacions pavimentades amb opus signinum. Estaven 
arrenglerades en direcció nord-sud i es trobaven 
forca arrasades. Un cop acabada la intervenció, van 
tornar a ser tapades per a no dificultar les tasques 
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La família Rosselló també va efectuar, en data des- P 
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coneguda, una petita excavació al sector septen- 
trional del jaciment, concretament al marge del 
camí de Malhivern. Aquesta excavació va donar 
com a resultat el descobriment d'unes estances pa- 
vimentades també amb opus signinum. D'aquestes 
estances, actualment només roman el perfil d e  di- 
versos paviments sobreposats, llexisti.ncia dels 
quals seria recollida per Josep Maurí al final dels 
anys quaranta (J. Maurí, 1949, pig.  16). 

Entre els anys 1943 i 1947, les tasques de  rompuda 
dels camps van provocar el descobriment fortuit 
d'una tomba al sector meridional del jaciment. La 
troballa la va efectuar Joan Rocasalbes en llaurar els 
camps. Les relles de  l'arada van posar al descobert 
un esquelet que va resultar arrencat sense que fos 
possible observar si els ossos presentaven connexió 
anatbmica. La manca d'elements de  coberta o de  
contenció podria indicar que es tractava d'un enter- 
rament en fossa simple, tot i que no es pot descartar 
que corresponguessin a un abocament o a una de- 
posició secund8ria. Aparentment, I'esquelet per- 
tanyia a una persona adulta. El carhcter fortui't d e  la 
troballa i la manca de  documentació impedeixen 
formular conclusions sobre la cronologia d'aquesta 
tomba. 



Entre els anys 1940 i 1949, Josep Mauri va dur  a 
terme una de les primeres prospeccions conegudes 
del jaciment, la qual va ser publicada l'any 1949 en 
el primer volum de  la seva Histbria de la Garriga. 
Arran d'aquesta prospecció, Josep Mauri va obser- 
var I'existPncia de  diverses edificacions adscrites a 
diferents Ppoques, entre les quals va destacar un 
dipbsit recobert amb estucs, algunes parets i pavi- 
ments romans i un mur amb contraforts associat a 
una estructura absidal que va relacionar amb la 
desapareguda església i el monestir de  Xixilo (J. 
Mauri, 1949, phg. 15). A la Fundació Mauri de  la 
Garriga es conserven diversos fragments cerhmics i 
escultbrics que Josep Mauri va recollir de  la super- 
fície del jaciment. Entre aquests fragments destaca 
una escultura elaborada amb Giallo Antico de Chem- 
tou (Tunisia), que segons Isabel RodA representa 
Dionís jove amb els cabells llargs que li cauen da- 
munt les espatlles (I. Rodh, comunicació personal). 

L'any 1961, el garriguenc Joan Hernandes i un grup 
(Y 
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de col.laboradors del poble van endegar una cam- 

2 panya arqueolbgica destinada a excavar l'esmentada 
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estructura absidal. La campanya va resultar d'una 
importhncia fonamental per al jaciment ja que, tal 
com va destacar el canonge de Vic, mossen Eduard 
Junyent, fou possible constatar que aquella estruc- 
tura no corresponia a una església, sinó que forma- 

va part d'un edifici molt més antic: els banys pri- 
vats d'una vil.la romana (balnae). Concretament, es 
van descobrir dues estances bessones que van ser 
identificades com les sales calentes dels banys: el 
caldarium (sala de  banys calents) i el laconicum (sau- 
na). L'excavació del caldarium va ser de  gran in- 
teres, ja que va permetre la recuperació dels ele- 
ments principals del sistema de  calefacció subterrh- 
nia dels banys (hypocaustum ). D'una banda, es van 
trobar in situ les columnetes (pilae ) que sostenien el 
paviment sobreelevat i que afavorien la circulació 
de  l'aire calent procedent del forn. El paviment va 
aparPixer totalment ensorrat i fragmentat. D'altra 
banda, es va documentar una gran quantitat de  
teules amb apPndix (tegulae mammatae) i de  tubs 
cerhmics (tubuli) que originalment havien folrat les 
parets de  la sala formant un espai buit vertical a 
l'interior del qual també circulava l'aire calent (J. 
Hernandes, 1992, phg. 3). Una vegada acabades les 
excavacions es van tornar a tapar les estructures 
exhumades per a evitar que es malmetessin. 

Deu anys després d'aquesta intervenció, l'any 1971, 
un grup d'aficionats locals va reemprendre, de  
manera asistemhtica, l'excavació de les sales calen- 
tes dels banys. Joan Hernandes va sol.licitar alesho- 
res la col~laboració del Departament dlArqueologia 
de  la Universitat de  Barcelona per tal d'introduir 

Les sales calentes dels banys durant les excavacions de 

l'any 1961. Destaquen les columnetes (pilar) que sostenien 

el paviment sobreelevat del caldari~cm. 

Fotografia: Joan Hernandes (Arxiu Saraueta). 



una metodologia arqueolbgica a les excavacions de  
can Terrés. El doctor Miquel Tarradell va organit- 
zar un equip d'estudiants dlArqueologia d'aquesta 
Universitat que havien d'iniciar una nova campan- 
ya el mes de  juny de 1972. Aixb no obstant, aquest 
mateix any, els terrenys, ben comunicats per carre- 
tera i ferrocarril, van ser venuts a un nou propieta- 
ri. Aquest fet va provocar que es requerís, amb 
carhcter dlurgPncia, la intervenció de 1'Institut de  
Prehistbria i Arqueologia de  la Diputació de  Barce- 
lona. Les excavacions es van dur  a terme el mateix 
mes de juny, perb en comptes de  ser dirigides pel 
doctor Tarradell ho van ser per Ricard Pascual 
(membre de I'Institut) i per Josep Estrada (membre 
del Museu de Granollers). Els resultats bptims de la 
primera campanya i la bona predisposició dels nous 
propietaris de  la finca, els senyors Camp, van afa- 
vorir la continuació de les excavacions, que es van 
perllongar fins a l'any 1977 en regim de camp de 
treball obert els caps de  setmana. Aquesta llarga 
etapa d'excavacions, de  quasi sis anys de  durada, 
va estar centrada, prioritariament, en l'edifici dels 
banys, que va ser descobert i interpretat en la seva 
totalitat. El material recuperat va permetre oferir, 
per primera vegada, una cronologia iimplia del 
jaciment, que abastaria des del segle I ane fins el 
segle IV dne (J. Barberh i R. Pascual, 1973; R. Pas- 
cual, 1976 i 1977). 

Les excavacions sistematiques es van interrompre 
fins a l'any 1983, moment en quP 1 ' ~ r e a  d1Arqueo- 
logia del Museu de Granollers endega, sota la ini- 
ciativa del Servei dlArqueologia de  la Generalitat, 
una campanya de prospecció del jaciment. Aquesta 
campanya tenia per objectiu delimitar l'extensió de  
la vil-la, precisar-ne la cronologia i efectuar la pla- 
nimetria de  l'edifici dels banys. La intervenció, 
dirigida per Jordi Pardo i Albert Bacaria, va perme- 
tre determinar una superficie mínima de 3.500 me- 
tres quadrats construi'ts, sense considerar el límit 
occidental. La dispersió dels materials i de  les es- 
tructures va indicar llexistPncia de  dos períodes 
d'ocupaci6 destacats: la fundació de la vil.la, esta- 
blerta a mitjan segle I dne, i una segona etapa de 
reconversió i ampliació datada a la darreria del 

segle I11 dne (J. Pardo 1984; A. Phmies i J. Pardo 
1987). 

Les excavacions van romandre novament aturades 
fins a l'any 1989, quan 1'Ajuntament de  la Garriga 
va solelicitar la supervisió arqueolbgica d'unes obres 
de  la Companyia Telefbnica a la terrassa inferior 
del jaciment. Les obres afectaven una zona inPdita 
fins aleshores que no havia estat considerada en la 
prospecció de 1983. La intervenció, efectuada per 
Montserrat Tenas i finansada per la mateixa Com- 
panyia Telefbnica i el Museu de Granollers, va fer 
possible la documentació de  diverses restes estruc- 
turals datades entre el segle I ane i el I1 dne que 
ampliaren considerablement la superficie conegu- 
da de  la vil.la (J. Orri i M. Tenas, 1990). 

Prospecció geofísica (Y - 
E 
D 

La prospecció geofísica de  la vil.la de  can Terrés va 
II a 

ser realitzada per l'enginyer Joep Orbons, de  la 
fundació holandesa RAAP (Regional Archeologisch 
Archiverings Project), en col~laboració amb Estrat 
SCP. El sistema de prospecció utilitzat va ser la 
mesura de  la resistivitat. Tal com van demostrar les 
campanyes de prospecció arqueolbgica de  1983 i 
1989, el sbl on esta ubicat el jaciment és sec i conté 
forca pedres. A més, les estructures arqueolbgiques 
no estan enterrades a gaire profunditat. En aques- 
tes condicions, la millor opció per a conPixer 
l'extensió de  les restes arqueolhgiques és la resisti- 
vitat'. 

La resistivitat es pot definir com la resistPncia que 
oposa el terreny al pas d'un corrent elPctric. Aques- 
ta resistPncia o resistivitat esta determinada per la 
humitat i pel tipus de  sbl. Les estructures antrbpi- 
ques presenten, normalment, una resistivitat dife- 
renciada d e  la de l  subsbl.  L'enregistrament 
d'aquestes diferencies es plasma en un mapa en el 
qual els canvis que provoquen les estructures ar- 

7 Possiblement, la pmspecti6 magmbmlhita no produiria uns resultak ian rafisfuctwis pequi I'area a pmrpectarconté metalls en superfície que distanionarien els mesuramenh. A més, les eshuaures aqueo$iqwses)an tonshuides amb 

mm dinmlinia, k qual, a dikncm &Is m s  i & b mca ignio, no produeix anomalies tnagdqws. 



- 
Prospecció geofísica efectuada el mes  d'abril d e  1995 

a la vil- la romana de can Terrés. 

queolbgiques es mostren diferenciats del s61 que 
(Y - les envolta mitjanqant una escala de  colors que 

marca la intensitat dels mesuraments. Cal tenir en 
a 
u 
d compte, no obstant, que els canvis en la composició 

geolbgica del subsbl també poden provocar altera- 
cions en el nivell de  resistivitat. Per aquest motiu, 
és aconsellable intentar determinar la naturalesa 
d'aquests canvis i obtenir informació complemen- 
taria a través de  la presa de  mostres de  sbl o, tal com 
es va fer a can Terrés, de  l'obertura de  sondeigs 
arqueolbgics. 

La superficie total prospectada a can Terrés va ser 
d'1,79 hectarees repartides entre la terrassa supe- 
rior (1,6 hectarees) i la terrassa inferior (0,19 hec- 
tarees). L'amplitud de  1'8rea prospectada va per- 
metre delimitar, de  manera exhaustiva, la superfí- 
cie de  la vil.la, que es concentra majoritariament a 
la terrassa superior. Tal com apuntaven els resul- 
tats de  la campanya de 1983, l'agrupació principal 
d'estructures es troba a la part central i a la meri- 
dional de  la terrassa superior, immediatament a 
l'est de  l'edifici dels banys. En aquest sector, la me- 
sura de  la resistivitat va permetre definir la presPn- 
cia d'un conjunt d'estructures orientades de  nord a 
sud que ocupaven una superficie d 'uns 1.400 m2. 

A I'extrem septentrional d'aquesta mateixa terras- 
sa es van detectar diverses línies de  resistivitat 
elevada que delimitaven estructures conservades 

Fotografia: Estrat, SCP. 

de  manera més deficient a causa d'una intensitat 
més gran de l'activitat agrícola. De fet, en aquest 
mateix sector, la informació oral situava diverses 
estructures que van quedar seriosament afectades 
per  la tala del  bosc i la posterior plantació 
d'avellaners. Aixb no obstant, l'elevat grau de defi- 
nició d'aquest tipus de  prospecció va permetre lo- 
calitzar una de les úniques estructures conservades 
en aquest sector de  la terrassa, la qual va ser docu- 
mentada en una cata efectuada durant la campanya 
de prospecció arqueolbgica de la vil.la (sondeig núm. 1). 

La zona de connexió entre les estructures septen- 
trionals i les meridionals de  la terrassa superior no 
va poder ser definida a causa de  la presPncia d'una 
banda ampla de  valors de  resistivitat elevada que, 
tal com es va comprovar posteriorment a les rases 
de  prospecció mecinica, correspondria a l'antic llit 
del torrent de Malhivern. Aquesta banda distorsio- 
nava els resultats fins al punt d'amagar els valors 
més inferiors, que correspondrien a les estructures 
antrbpiques. Immediatament al sud d'aquesta ban- 
da, es va documentar una segona banda longitudi- 
nal que l'enginyer va relacionar amb un camí de  
cronologia indeterminada que mesurava 3 m 
d'amplada mixima i 70 m de longitud prospectada. 

La terrassa inferior del jaciment esta seccionada, de  
nord a sud, pel pas de  la carretera N-152. La pros- 
pecció es va concentrar al sector oriental de  la 



Prospecció geofisica de can Terres. 

Area de prospecció núm. 2. 

S'observa la presencia d'un rectangle 

amb valors molt elevats de resistivitat 

que va ser excavat en la campanya de 1995. 

Font: RAAP. 

carreteraR, a l'entorn immediat de  l'edifici dels 
banys. Es van distingir dues zones de  prospecció. 
La primera, de  29 m x 14 m de superficie, es va 
plantejar al sector més baix de  la terrassa i se sobre- 
posava parcialment a la rasa de  la companyia tele- 
fbnica per tal de  comprovar la continui'tat d'algunes 
de  les estructures documentades l'any 1989. Efecti- 
vament, els valors de  resistivitat denotaren la 
presPncia d'un possible mur d'aproximadament 25 
metres de  longitud i orientat en direcció nord-oest/ 
sud-est. A llevant d'aquest mur es constataren zo- 
nes de  resistivitat elevada que, tot i ser un xic més 
confuses, també podrien reflectir la presencia de  
restes arqueolbgiques. La segona i rea  de  prospec- 
ci6, de  51 x 31 m de superficie, es va plantejar al 
sector sud-occidental dels banys, en un indret on la 
crescuda del cereal sembla indicar la presPncia 
d'estructures soterrades de  planta regular. Si bé la 
prospecció geofísica semblava contrastar aquesta 
evidencia, les rases obertes posteriorment van de- 
mostrar que tant els canvis en la resistivitat com el 
creixement diferencial del blat no eren deguts a la 
presencia d'estructures arqueolbgiques sinó a di- 
ferencies molt marcades en la composició geolbgica 
del subsbl. 

carretera N-152 

Sondeig núm. 1. Excavació de I'estructura rectangular 

detectada per de la prospecció geofisica. 

Fotografia: Estrat, SCP. 

8 El sector octidmbl de k corretera @ny, des dels anys seianb, o una ohm finca que romp& k masia de con Te&, b copelk de Sanb Moria del b m i  i els camps de I 'mh, x h m l m t  d e d i i  o I'expiobCim de k. b huciu 

d'una zona de gran inl& a q * ~  na d s  per k p s i k  oparic'm d'eshudum ahed'mls I m 5 r  de Xixib] sid b m k  pd pas dd cami dd Congorl, el qwI cwihhix una p&dnc¡m de k via mana que unia Ausa i Ibtrh. 

Tol c m  hem ummlat onteriorment, no es pot dexortor que k vil.b de can Te& s'utmgui ven aquest sector on hi ha docu& d'mxr hobalks aqwobgiques de c o b  hil. 



Prospecció mecanica 
(Y - 
E Els resultats de  la prospecció geofísica van ser con- 
D 
u 
II 

trastats mitjanqant una campanya de prospecció 

RII 
arqueologica destinada a comprovar l'origen an- 
trbpic de  les estructures detectades amb la resisti- 
vitat. La campanya, realitzada per Estrat SCP el 
mes de  juliol de  1995, va consistir en l'excavació de 
diverses rases de  prospecció mechnica adreqades a 
determinar la naturalesa dels canvis geofísics de- 
tectats i a ampliar, així, el limit conegut del jaciment. 

També es consideraren les dades aportades pels 
informadors orals, especialment aquells que ha- 
vien tingut l'oportunitat de  veure el jaciment abans 
que es talés el bosc i s'enderroqués la totalitat 
d'estructures de  la vilsla que encara es conservaven 
en superficie. 

La ubicació de  les rases es va establir amb l'objectiu 
de  determinar els límits de  la vil.la. Per aquest 
motiu, la intervenció va quedar restringida als ex- 
trems oriental, occidental i meridional del jaciment. 
No es va obrir cap rasa al sector central, que ja havia 
estat prospectat durant la campanya de 1983, ni a 

Planta general de les campanyes de prospecció 

efectuades l'any 1995. 

Font: Estrat, SCP. 

l'extrem septentrional, que quedava definit de  for- 
ma natural pel torrent de  Malhivern. 

El limit oriental de  la vil.la és el que es va prospec- 
tar més exhaustivament, ja que els resultats de  la 
resistivitat havien indicat la possible presencia de  
diverses estructures antrbpiques que, si es contras- 
taven de manera positiva, podien ampliar conside- 
rablement la superficie del jaciment. Es va obrir un 
total de  sis rases, de  les quals dues (rases núm. 5 i 8) 
es destinaren a confirmar la presencia i la cronolo- 
gia del possible camí, i tres (rases núm. 2, 7 i 10) a 
verificar la perllongació de l'aqüeducte de  Malhi- 
vern vers la zona més elevada de  la terrassa. 
L'existencia del camí va quedar corroborada a 
l'extrem septentrional de  la rasa núm. 5, on es va 
documentar una superficie compactada que, tal com 
indicaven els valors de  resistivitat, mesurava entre 
2,50 i 2,70 m d'amplada mhxima. El material ar- 
queologic que s'hi associava (material constructiu, 
ceramica comuna romana i comuna africana) era 
forca eschs, perb suficient per a avanqar una crono- 
logia dels segles 11-111 dne9. Pel que fa a l'aqüeducte, 
cap de les tres rases obertes no va proporcionar 
evidencies prou conclusives per a demostrar 
l'existencia d'aquesta estructura. Tal com es pot 
concloure a partir de  l'excavació de la rasa núm. 3, 
l'aqüeducte hauria estat arrasat com a conseqüen- 
cia de  la tala del bosc i de  la rompuda agrícola. 
L'única evidencia que s'hi pot relacionar és una 
taca de  morter de  60 cm d'amplada i 7 cm de gruix 
que travessava transversalment la rasa núm. 7 en 
direcció nord-oest/sud-est. Finalment, la rasa núm. 
1 es va plantejar a l'extrem més oriental de  la terras- 

9 la cromlogia proposada es boro en la p&ncia d'una v o m d e c ~ m ~ a  comúahicana componento !es f u m s  hyes 183 o 184. la identificaciód'oquest tipses dikil d'drmar perquees hwh dehsd'ombi t forp  laal que mmment 

s'exporiwen. 



sa, fora dels límits de  la zona prospectada geofisi- 
cament. L'obertura d'aquesta rasa, que no va pro- 
porcionar cap prova antrbpica, va fer desestimar la 
presencia de  restes arqueolbgiques més enlli de  la 
zona prospectada. 

Pel que fa al límit meridional del jaciment, es va 
obrir una rasa (núm. 9) 16 metres al sud-est de  les 
estructures que aparegueren concentrades al sector 
central i al meridional del camp. En aquest indret 
s'havia constatat una taca de  forma irregular que 
aparentment no es relacionava amb estructures ar- 
queolbgiques. L'obertura de  la rasa va posar al 
descobert un estrat arqueolbgic molt fkrtil que, g r i -  
cies a la presencia de  cerimica comuna africana, va 
poder ser datat entre els segles I1 i I11 dne. La 
dispersió dels materials indica, amb tota probabili- 
tat, que es tractava d'un abocament. Els resultats 
d'aquesta rasa confirmen l'ampliació de  la vil.la 
cap al sud.  Uns 40 metres al sud-oest d'aquesta 
rasa, la informació oral situava una tomba de cro- 
nologia indeterminada que es podria relacionar amb 
una zona de  necrbpoli de  la vi1.h. Per tal de  con- 
trastar aquesta informació, es va obrir una altra 
rasa (núm. 6) a l'emplaqament indicat per l'infor- 
mador. En contra del que es preveia, aquesta rasa 
no va proporcionar evidencies arqueolbgiques con- 
clusives. 

El límit occidental de  la vil.la es va evidenciar 
mit janpnt  l'obertura de  dues rases (núm. 10 i 11) a 
la terrassa inferior del jaciment. Ambdues rases es 
van plantejar a l'irea de  prospecció més meridio- 
nal. El sector septentrional d'aquesta terrassa ja 
gaudia de  la informació derivada de la campanya 
d e  1989. Tal com hem esmentat anteriorment, 
I'obertura d'aquestes dues rases no va proporcio- 
nar estructures arqueolbgiques in situ, sinó Única- 
ment restes disperses de  material constructiu roma. 
Aquest fet, unit a la manca de material arqueolbgic 
en superficie, permet establir el limit sud-oest de  la 
zona construi'da de  la vil.la al nord de la rasa núm. 11. 

Planta del sondeig núm. 1. 

Font: Estrat, SCP. 

Sondeig núm. 1 

La prospecció geofisica va permetre definir amb 
gran precisió algunes de  les estructures conserva- 
des de  la vil-la. Aquest nivell de  definició va esde- 
venir especialment útil en aquelles zones del jaci- 
ment que havien estat afectades per una degradació 
més acusada. Aquest era el cas del sector nord- 
occidental de  la terrassa superior, on, tal com hem 
esmentat, els mesuraments efectuats van detectar 
la presPncia de  línies i punts de  resistivitat elevada 
que, en termes generals, no mostraven una con- 
nexió clara. Segons la informació oral, en aquest 
sector havien estat excavades tres habitacions pavi- 
mentades amb opus signinum que van ser destrui'des 
posteriorment per a facilitar les tasques de  conreu. 

L'enginyer Joep Orbons va destacar la presencia, en 
aquest mateix sector, d'un punt de  resistivitat molt 
elevada que podria correspondre a una estructura 
de  planta rectangular i 60 mZ de superficie possible- 
ment pavimentada. En tractar-se de  I'única estruc- 
tura no afectada per les tasques de  conreu, hom va 
creure convenient fer un sondeig que, a més de  
confirmar la fiabilitat dels resultats de  la prospec- 
ció geofisica, permetés documentar-ne l'estat de  
conservació i coneixer la dinhmica arqueolbgica 
d'aquest sector del jaciment fins ara desconegut. 



L'excavació d e  l'estructura va confirmar plenament 
els resultats d e  la prospecció. Efectivament, sota 
l'estrat superficial d e  terres de  conreu va aparPixer 
una estructura d e  planta rectangular que presenta- 
va aproximadament la mateixa orientació (nord- 
est/sud-oest) que l'edifici d e  contraforts excavat 
durant les campanyes d e  la Diputació Provincial d e  
Barcelona. L'esmentada estructura mesurava 9,40 
m d e  longitud i 6 m d'amplada i tenia una superfi- 
cie construi'da d e  56,40 m2. Presentava una paret 
mitgera que la subdividia transversalment i definia 
dos hmbits clarament diferenciats (A i B) d e  25,3 m2 
i 16 m2, respectivament. 

L'hmbit A estava constitui't per una única estanqa 
d e  planta  rectangular  coberta per  u n  nivell  
d'enderroc amb abundants cendres i restes d e  tegu- 
lae i imbrices. Aquest enderroc es concentrava majo- 
rithriament a la part central i a la meridional de  
l'estanqa., on assolia una potPncia mhxima de  28 cm. 

(Y - L'hmbit B, també d e  planta rectangular, gaudia 

E d'un petit compartiment d e  3 m2 que aprofitava 
D 
o 
4 

l'angle format pel mur septentrional i el mur mitger 

m i estava delimitat al sud i a l'oest per dos petits 
envans. L'envh occidental presentava una obertura 
d e  65 cm que podria correspondre a la porta d'accés 
al compartiment. El mur septentrional i el mur 
occidental d'aquest hmbit conservaven in  si tu res- 
tes d e  l'arrebossat intern, de  color vermell i blau, 
respectivament. 

La intervenció es va centrar primordialment en 
l'extracció d e  l'enderroc que cobria l'hmbit A. 
L'excavació d'aquest estrat va posar al descobert 
una capa d e  cendres la densitat d e  la qual feia 
pensar en un incendi important que s'hauria enre- 
gistrat en aquest hmbit. Probablement, aquest in- 
cendi s'hauria estPs també a l'hmbit B, on aparegue- 
ren restes d e  cendres i carbons d'abast no tan gene- 
ralitzatI0. Es tracta d'un estrat arqueolbgic d'alta 
fiabilitat, tal com es dedueix d e  la composició del 
sediment -dispers homogeniament en l'hmbit 

mencionat- i d e  les característiques tipologiques i 
cronolbgiques dels materials exhumats. 

El conjunt cerhmic" presenta una cronologia homo- 
gPnia que ha estat establerta, principalment, par- 
tint d e  les importacions africanes. Pel que fa a la 
cerhmica sigil.lada clara, destaquen diversos atuells 
d e  TS africana D, principalment bols (Hayes 61A, 
61B i 811, morters (Hayes 91B) i plats (Hayes 76), 
que es poden datar entre el primer quart del segle 
IV i el darrer quart del segle V dne. Els plats d e  fons 
pla presenten decoracions fetes a base de  motius 
estampats (palmetes, reixes i espigues disposades 
en forma d'estrella), que en tots els casos estan 
delimitats per cercles concPntrics. 

La certimica africana d e  cuina est6 representada 
majorithriament per alguns plats tapadora (formes 
Hayes 182 i 196) i cassoles (formes Hayes 23B i 197). 
Aquestes formes tenen, segons Hayes, una cronolo- 
gia més endarrerida: dels segles 11-111 dne. Aixb no 
obstant, algunes d'aquestes formes poden perdurar 
fins al final del segle IV o l'inici del segle V dne 
(AAVV, 1981). 

El conjunt d'importacions africanes es complemen- 
ta amb la presPncia d e  llhnties de  disc d e  la forma 
Atlante VIII. Aixi mateix, també s'han constatat 
alguns fragments informes d'hmfora que, segons la 
pasta i l'acabat, poden correspondre a produccions 
africanes que perduren fins a mitjan o el final del 
segle V dne (Keay 1984). Concretament, es tracta 
d'hmfores africanes d'engalba blanca groguenca i 
també d'hmfores d e  superficie negra. Les primeres 
han estat documentades a les excavacions de  les 
termes del Nuotatore, a ostia,  on apareixen en 
contextos del segle I1 i es generalitzen a partir del 
segle I11 dne (A. Carandini i C. Panella, 1973). 
D'acord amb Keay, aquest mateix tipus d e  pasta 
perdura en formes forqa més modernes fins a la 
darreria del segle VI dne. Les imfores africanes d e  
superficie negra corresponen a formes datades per 
Keay en els segles IV, V i mitjan VI dne (Keay, 1984, 
phg. 298,299,302,303 i 396). 

10 Col destotar, a &, b p&ncim d'una pors& eshuctum & hnta mGtzcda s i ¡  a b mcitaf dml  d'oguert xgon dmbit. b iracir~ d'una tom & 3,10 m de l o n g i  i 25 cm d'ompbda que, toi i imborse Ikugemment desviada 

amb & i  a I'eix kngiiinal de I'nbya, podria cwmpondna una biga. S& aqunta primem taca en recdzaw una altra d'l,4O m de longitud i 20-25 cm d'amploda que, a & # & c i a  & I'ankrior, niava h b d a  tranmnolmmt, 

&forma pam1.k al mur mitger. 

1 1 Vdem agrair I'ajut dels arque6kgs Jaume htsahutge, Jaume Manusens i M a n ~ r m t  Trias, que col.lobomren en b recrhzaci6 de I'inventari cemmic. Aixi makix, vokm agmir I'ajut de Sanl Ptm, que partit¡@ en la d0ssiicaci6 de h 
cemmica sigil.kda, de Mantsemat MMexlnch, que ha w k r  en la cemmica romana tardana i de Jordi Roig i Joan Manuel Coll en la cemmica gmlkm romana tardana. 



Pel que fa a les produccions amfbriques, també s'ha 
documentat una vora d'hmfora de pasta ataronjada 
i engalba blanca procedent de la BPtica que corres- 
pon a la forma Keay 13, la qual, segons aquest 
mateix autor, es data a partir del segle IV i perdura 
fins a mitjan segle V dne. 

Aixi mateix, s'ha documentat un fragment de mor- 
ter de pasta ataronjada i engalba blanca groguenca 
que, d'acord amb C. Raynaud, va ser produi't a 
1 '~f r ica  del Nord entre els anys 400 i 500 dne en el 
marc de les ceramiques comunes mediterrhnies de 
tradició romana tardana (C. Raynaud, 1993, phg. 363). 

Plat de terra sigilmlata africana D procedent del sondeig 
Aquesta cronologia avanqada queda confirmada 

núm. 1. Decoració estampada a base d'espigues disposades 
ver la uresencia d'atuells de TS ahlalica tardana. 

en  forma d'estrella i cercles concentrics. Estil A (I) Hayes. 1 1 " 
Aquest tipus de producció, ja documentat durant 

Fotografia: Eva Bertran. 
les campanyes de la Diputació Provincial de Barce- 

Llanties africanes de disc procedents del sondeig núm. 1. 

LlAntia 1 tipus Atlante VI11 amb decoració d'espigues. 

Llhntia 2 tipus Atlante VIIIA2b decorada amb un crismó. 

Font: Estrat, SCP. 

lona (A. Bacaria ,1992; R. Járrega, 1995), est2 repre- 
sentat per alguns fragments informes amb decora- 
ció estampada de rosetes i rodes, un fragment de 
vora que pertany a la forma 8 de Rigoir i dos frag- N - 
ments de peus anulars, un de secció vertical atri- 2 
bui'ble a la forma 3 de Rigoir i l'altre de secció O 

4 

triangular, de forma indeterminable. El marc cro- 
nolbgic que abraqa aquest tipus de producció es 
troba a cavall entre el 370 i el 500 dne (J. Rigoir, 
1968; M. Py, 1993). 

Al costat de les importacions, la cerhmica comuna 
romana presenta una gran diversitat de pastes i 
engalbes. Destaquen les pastes de cuita oxidant 
acabades amb engalba externa de color blanc, groc, 
ataronjat o gris. Aixi mateix, també són abundants 
les pastes de color beix i gris. Algunes formes docu- 
mentades corresponen a cassoles de cuita oxidant i 
engalba ataronjada. És de destacar la presencia 
d'alguns fragments informes de cerhmica comuna 
de pasta depurada i color beix, els quals possible- 
ment pertanyen a gerres i a altres formes tancades 
que en contextos llevantins han estat datades en el 
segle V dne (S. Gutiérrez, 1988, pAg. 325). 

La cerhmica grollera, majorithriament de cuita re- 
ductora, també hi esth ben representada amb casso- 
les, olles de perfil en S, marmites, pots tupins i 
peces de vora reentrant. Aquest repertori tipolbgic 
presenta una gran similitud amb la producció cerh- 
mica del taller del Poble Sec, a Sant Quirze del 
VallPs, datat al final del segle IV i a mitjan segle V 



I I ungüentaris ampolleta (forma Isings 27). Aquestes 
peces s'insclouen en el repertori formal de  tradició 
baiximperial vigent durant el segle V. 

Prospecció arqueologica intensiva 
del limit meridional del jaciment 

1 

Cassoles de cos troncocbnic (núm. 1 i 2) i de cos semiesferic 

amb nansa de forma semilunar (núm. 3). 

Font: Estrat, SCP. 

dne (E. Barrasetas, E. Carbonell i J. Martinez, 1993; 
J.M. Coll, J .  Roig, J.A. Molina, 1997). Aixi mateix, 
també és paral.lelitzable amb les ceramiques gro- 
lleres documentades a l'abocador de  Vila-roma, a 
Tarragona, en contextos que també han estat ads- 
crits al segle V dne (Ted'A, 1989). 

Els recipients de  vidre documentats al sondeig tam- 
bé són paral.lelitzables amb les peces constatades 
al jaciment de  Vila-roma. Entre les formes aparegu- 
des a can Terrés predominen els vasos oberts de  
perfil en S (forma Isings 32, 36a i 117), els plats 
oberts de  cos troncocbnic (forma Isings 116) i els 

La prospecció superficial intensiva es va dur  a ter- 
me a la terrassa superior o zona A, concretament al 
sector meridional del jaciment. Es tractava del sec- 
tor més desconegut de  la vil.la. Els resultats de  la 
prospecció geofisica establien el final de  la zona 
construi'da 90 metres al sud del punt zero. Més enlla 
d'aquesta zona, la prospecció geofisica va posar en 
evidPncia dos punts ai'llats de  resistivitat elevada: 
el primer, situat 2 metres al sud i el segon, a 14 
metres. La rasa núm. 9 va permetre constatar, con- 
trhriament al que s'esperava, que aquesta segona 
taca corresponia a un estrat arqueolbgic, amb la 
qual cosa s'ampliava el limit meridional del jaciment. 

Tot plegat aconsellava dur  a terme una prospecció 
superficial per tal de  fixar aquest limit amb més 
precisió. L'area de  prospecció es va establir sobre la 
base dels resultats de  la resistivitat. Aixi, engloba- 
va el final de  la zona construi'da, la zona que havia 
proporcionat punts ai'llats i una tercera zona que no 
havia ofert cap evidPncia geofisica. A més d'establir 
el limit meridional del jaciment, aquest planteja- 
ment havia de  permetre comprovar si hi havia algu- 
na relació entre la presPncia d'estructures en el sub- 
sbl i I'aparició de material arqueolbgic en superficie. 

Per a facilitar la recollida de  material, es va dividir 
la terrassa superior del jaciment en quatre grans 
sectors (A, B, C i D) de  40 metres de  longitud 
cadascun. Cada sector va ser dividit en eixos nume- 
rats de  1'1 a l'infinit a partir del punt zero. Aquests 
eixos delimitaven hrees de  prospecció de 4 metres 
d'amplada en direcció nord-sud i 40 metres de  
longitud en direcció est-oest. La zona prospectada 
es va centrar en els eixos núm. 25 a 34 dels sectors 
A i B. La superficie total prospectada va ser de  3.520 
m2, és a dir, 1.600 m2 al sector A i 1.920 m2 al sector B. 

El material va ser recollit de  manera exhaustivaI2. 

12 A exceptio del makrial construct¡u rodat, que només w ser enregistmf i pesat, 



Cada fragment o grup de  fragments situats en un 35 - - 

radi no superior als 50 cm rebia un número de camp 30 PP - -  - 

i era marcat en una planta a escala 1:100. Aquesta - 
- - - -1 - - 

informació es registrava en una fitxa de  prospecció 
20 - -- - 

de camp en la qual es classificaven els materials 
segons els criteris de  matPria, producció i tipus 1s - - -- - - 

establerts en !'inventari. 
- 

1 o - 

5 - 

La descripció dels sectors A i B s'ha fet separada- 
ment perqui. els resultats de  la prospecció geofísica o 

26 27 28 29 30 31 32  33  3 4  35 

ja assenyalaven dues dinimiques completament Elxos sector A 

diferenciades. 

Sector A Prospecció superficial del limit meridional del jaciment. 

Sector A. Quantitat absoluta de material arqueolbgic per 

Pel que fa a la definició del limit meridional, cal eixos. S'ha diferenciat el material constructiu del cerhmic. 

destacar que la quantitat absoluta de  fragments Font: Estrat, SCP. 

disminueix perceptiblement a mesura que avancem 
cap al sud. Es constata una disminució abrupta a 
partir de  I'eix núm. 27. De fet, el 63,4% dels frag- 
ments es concentra en els eixos núm. 25,26 i 27, en 
el subsbl dels quals es van detectar unes estructures (Y - 
que es correspondrien amb la zona construi'da de  la E 
vilala. elevada que, tal com hem esmentat, va ser confir- 

D 
E 
d 

mada per la rasa núm. 9. En els eixos núm. 32,33 i 
Si s'observa la dispersió espacial d'aquests eixos, es 34, en els quals no es va documentar cap indici 
pot concloure que la concentració més gran de ma- geofisic, el percentatge és del 13,3 9'0. 
terial es troba entre els metres 10 i 33, coincidint 
precisament amb el punt geofisic D. Pel que fa a El percentatge de fragments de  l'eix núm. 34 (dar- 
I'eix núm. 25, cal destacar, a més, una concentració rer eix prospectat) és el més redui't (1,9 % respecte 
important en el limit oriental entre els metres 36 i 40 del total). Aquest fet posa de  manifest una disminu- 
que continua cap al sector B. Aquesta concentració ció abrupta que permet establir amb forca precisió 
també es relaciona amb una possible estructura el limit meridional del jaciment. 
rectangular documentada a I'est del punt esmentat. 

Si s'analitza globalment el sector A, es pot observar 
En els eixos núm. 28,29, 30 i 31, en els quals es van que hi ha un comportament diferenciat entre el 
descobrir estructures ai'llades, el percentatge de material constructiu i la ceramica. En nombres ab- 
fragments respecte del total és del 21,7 %. Cal re- soluts predomina el material constructiu en la ma- 
marcar que, en aquests eixos, el material s'agrupa joria dels eixos. Per6 si s'analitzen els percentatges 
precisament en aquelles arees on es detectaren globals, es comprova que el material constructiu 
mesures de  resistivitat elevada. En els eixos núm. domina percentualment en els eixos més septen- 
28, 29 i 30, el material es concentra basicament a la trionals (núm. 25 i 27) i el ceramic en els eixos 
zona oest del sector, fet que també es pot posar en meridionals. Aquest comportament diferenciat es 
relació amb l'aparició d'una taca de  resistivitat ele- pot relacionar amb la concentració d'estructures 
vada. En canvi, en els eixos núm. 31, 32, 33 i 34, la que es va detectar a l'extrem nord de  l'area pros- 
concentració de  material es desplaca cap a la zona pectada. Així mateix, caldria considerar el fet que 
est. Cal destacar que en el limit oriental dels eixos els fragments cerhmics es desplacen més fhcilment 
núm. 30 i 31 es va verificar una taca de  resistivitat que el material constructiu a causa del seu poc pes. 
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Sector B 

Al sector B es van prospectar 12 eixos (núm. 23 a 
34), que van proporcionar un total de  210 fragments 
superficials. Per tal d'igualar la superficie dels dos 
sectors prospectats i poder-10s comparar, s'han 
desestimat els dos primers eixos (núm. 23 i 24), que 
no van ser prospectats al sector A. Per tant, el 
nombre absolut de  fragments a comparar és de  166, 
que enfront els 753 del sector A evidencien una 
disminució del 78'Y". 

2,. ? R  ?i ? R  7 9  J ( 1  31 3 )  33  34 

E x o s  s.cter 0 

Aquesta disminució coincideix practicament amb 
l'absencia d'evidencies geomagn6tiques en aquest 
sector. Els únics punts de  resistivitat elevada van Prospecció superficial del limit meridional del jaciment. 

ser documentats al límit occidental del sector, con- Sector B.  Quantitat absoluta de material arqueolbgic per 

cretament en els eixos núm. 23,24,30 i 31. En termes eixos. S'ha diferenciat el material constructiu del cerbmic. 

generals, cal remarcar que els materials tendeixen a Font: Estrat, SCP. 

concentrar-se precisament a la part occidental del 
sector, majoritariament entre els metres 1 i 12 i 
coincidint de  manera evident amb la franja on es 

m 
F 

van documentar les taques de  resistivitat elevada. 

a 
P 
d 

La disminució observada en sentit oest-est contri- L'edifici dels banys és l'única part del jaciment que 

bueix a establir el limit oriental del jaciment. Pel ha estat excavada en la seva totalitat. Va ser cons- 

que fa al limit meridional, s'ha de  dir que, com al trui't en el segle I dne, en un marc cronolbgic que 
sector A, també s'observa una disminució en la 
quantitat de  fragments per eixos en sentit nord-sud 
(del 14 al 6%). Aparentment, no es tracta d'una 
diferencia tan abrupta com la del sector A, perb si 
es descarten els materials concentrats en els pri- 
mers 12 metres, la disminució és forqa més evident. 

L'EDIFICI DELS B A N Y S  

El jaciment de  can Terrés ha estat classificat com 
una vil.la rústica de  fundació republicana. D'acord 
amb els resultats de  les campanyes de prospecció 
geofísica i arqueolbgica, la superficie construi'da 
era de  5.600 m2. D'aquesta superficie, només ha 
estat excavat un 7% (385 m2), que correspon a l'edifici 
dels banys i a les estructures annexes situades im- 
mediatament a l'est. A més, caldria afegir l'edifici 
de  contraforts -amb una superficie mínima de  529 
m2-, que només ha estat excavat parcialment. 

abraqa la construcció de  la majoria dels edificis 
termals de  les províncies occidentals de  1'Imperi 
(Nielsen, 1993, pag. 65)'" La utilització d'aquest 
edifici va perdurar, com a mínim, fins al segle IV 
dne14. Les estructures perimPtriques denoten dues 
fases constructives. La construcció original esta ca- 
racteritzada per murs de  45 cm de  gruix que delimi- 
ten el conjunt de  les sales termals. A aquesta prime- 
ra fase també correspon un dipbsit hidraulic situat 
a llevant dels banys i un possible passadís d'entrada 
situat a l'extrem septentrional. Els murs originals 
estan reforqats, en quasi tot el perímetre exterior de  
l'edifici, per un mur de 55 cm d'amplada que podria 
correspondre a una etapa de reconversió d'algunes 
de  les estances dels banys. Aquesta etapa de recon- 
versió ha estat relacionada amb l'ampliació de  la 
vil-la vers el nord, i més concretament amb la cons- 
trucció d'un nou edifici (denominat tradicional- 
ment de  contraforts) que alguns autors han conside- 
rat d'epoca medieval. 

13 La data de consfrucció de I'ediki dels banys ha estat e s t a h  en la regona meitat del segle I dne partint d'un fragment de i S  sudg61.lica [h Dmgwrdorf 271 qw va apariixer mostat en urm canal desgds del h x  

14 LM damres & m e s  de I'ediici Als banys han pogut ser dotodes mhe els segles III i IV partint de dos fmgmenk residuals de iS sudgal.l~o i dels clam C apareguk en el Kdiment del farnax. 



Aquest edifici no ha estat excavat en extensió, i per 
aquest motiu no se'n coneix ni la funcionalitat ni la 
cronologia especifica. Maurí, l'any 1949, el va rela- 
cionar amb el monestir de  I'abadessa Xixilo (J. Mau- 
ri, 1949, phg. 16). Josep Barbera i Ricard Pascual hi 
van obrir una trinxera al comenqament dels anys 
setanta. Tot i que únicament hi documentaren tegu- 
lne romanes, opinaren que no semblava una estruc- 
tura romana i també el relacionaren amb l'esmentat 
monestir (J. Barberh i R. Pascual, 1973, phg. 152). 
Anna Phmies i Jordi Pardo (1987, pAg. 147), en 
canvi, el van adscriure als segles I11 i IV dne i el van 
relacionar amb una fase d'ampliació de  la vil.la, 
amb noves estances destinades a treball i a magat- 
zemlS. 

L'edifici dels banys de can Terrés és de  planta 
rectangular i té una superfície aproximada de 200 
m2. Esth subdividit per un eix orientat d'est a oest 
que separava la zona calenta de  la freda. Les sales 
fredes estaven orientades al nord i les calentes al 

sud per tal d'aprofitar millor la insolació. L'accés 
s'efectuava a través d'unes escales construides amb 
bases de  premsa reeutilitzades que comunicaven 
els banys amb la part oriental de  la vilala. L'edifici 
tenia, com a mínim, cinc sales: apodyterium-frigida- 
rium, tcpidarium, caldarium, sudatorium i fornax . 

El recorregut termal era de  tipus rectilini angular: 
des del vestidor s'accedia, en línia recta, a la sala 
tPbia i des d'aquesta, fent un gir de 90Q, a les sales 
calentes (caldarium i sudatorium). Després del bany 
calent, calia retrocedir fent el mateix recorregut a la 
inversa fins al vestidor. El vestidor servia de  sala 
freda i comunicava directament amb la piscina 
d'aigua fredalh. Originiuiament, el vestidor també 
comunicava amb la sala on hi ha el forn. Segons 
alguns autors (López, 1993, phg. 31), aquesta sala 
podia estar reservada a unctorium (sala de massatges). 

A continuació es descriuen les sales que formen 
l'edifici seguint l'ordre del bany. 

IS L'ony 1995, I'obnlum del sondeig n h .  I, sihmt a l h n t  dd mur octidmbl de I'edihci de conlmfwh, va d r  b p d m i m  de rom uhim &s al final del segk No al comen(oment del V dne, que a)wn d+ en b 
mateixa oienhi6 que I'ediici amentot. Tot i que aquesta cmnakgio no es pof genemlibor m m  p o tot I'ed'hci de tonlmfwh, constitueix un orgument o favor de b #va adscripció mmna. 

16 Aquest em el morregui vigent en el moment en q d  es van abondonor els lmnys. Tol c m  hem expressat, hi ha alguna porhs inutilitzades qw widemien la possibilitat d'ahres itineraris. hloumdament, b excavPciom &is anyr setanto 

MI van poder nbblir I'cvduti6 d'oguesh momgub. 



Zona d'entrada als banys1' 

L'accés als banys s'efectuava a través d'una petita 
&rea pavimentada de  2,6 m2 de superficie conserva- 
da que Ricard Pascual interpretava com un porxo 
que protegiria l'entrada a l'edifici termal (R. Pas- 
cual, 1977, phg. 207). El paviment esta fortament 
erosionat pel cantó oest i no és possible determinar- 
ne la superficie total. El límit septrentrional queda 
definit per un mur de  6 metres de  longitud i 45 cm 
d 'amplada que  discorre en direcció est-oest, 
paral.lelament al mur perimPtric de  l'edifici. Aquest 
mur podria haver delimitat un corredor d'accés als 
banys, el qual posteriorment hauria estat substitui't Edifici  dels Al primer pla, la zona dtentrada, 
per un porxo. destacar que el vestidor ( a p o d y t e r i u m )  i la piscina freda ( f r ig idar ium) .  
l'extrem occidental el mur gira en direcció nord i Fotografia: Estrat, SCP. 
insinua la presPncia d'una altra estructura que hau- 
ria quedat tallada per la construcció de  l'edifici de  
contraforts i d e  les clavegueres annexes. 

Apodyterium - frigidarium 
(Y - 
2 L'apodyteriurn o vestidor era la sala d'entrada i sor- 
3 
u 
d 

tida dels banys. Era de  planta rectangular i tenia 
una superficie de  35 m2.  Presenta indicis de  diver- 
ses remodelacions que afectaren no sols els acces- 
sos sinó també la distribució dels elements arqui- 
tectbnics que la c o m p ~ n e n ' ~ .  A excepció de la pisci- 
na central, la disposició actual de  la sala correspon- 
dria a l'aspecte de  la darrera reforma que, tal com 
hem esmentat, es podria datar entre els segles I11 i 
IV dne. Es tracta de  l'estanqa més ben conservada 
dels banys, ja que presenta encara restes de  pintura 
mural i, a diferencia de  les altres sales, també con- 
serva el paviment original, d'opus signinurn. Ac- 
tualment, el paviment es mostra forca degradat per 
l'erosió. Quan va ser excavat, presentava un acabat 
polit que li conferia un aspecte brillant i estava 
decorat amb petites tesselales distribui'des aleatoria- 
ment per tota la superficie. 

L'accés a aquesta sala s'efectuava a través d'una 
porta d'1,lO m d'amplada oberta en el mur septen- 
trional de  l'edifici. Seguint els chnons vitruvians, al 
centre de  la sala hi havia una petita piscina qua- 

drangular (pediluvi) de  2,5 m2 de superficie i 1 m de 
profunditat. Gaudia de  dos graons d'accés i estava 
revestida amb opus s i g n i n ~ m ' ~ .  En el moment de  
l'excavació, aquesta piscina va aparPixer totalment 
reomplerta i segellada pel paviment (R. Pascual, 
1977, pag. 207). Joan Hernandes va observar la 
presPncia d'unes empremtes que semblaven indi- 
car que havia estat inutilitzada per a aixecar-hi una 
segona piscina de  les mateixes dimensions al da- 
munt (J. Hernandes, comunicació personal). A 
l'angle sud-occidental de  la sala es conserva una 
altra piscina, de  dimensions encara més redui'des (1 
m x 1 m) que, segons Jordi López (1993, pag. 30), 
amortitzaria una porta pre-existent que posaria en 
comunicació el vestidor amb el caldariurn. 

A més d'aquestes dues petites piscines, el vestidor 
disposa d'una banqueta d'obra situada a la paret de  
llevant de  la sala que era utilitzada pels banyistes 
quan es vestien o es desvestien. A l'extrem meridio- 
nal d'aquesta mateixa paret hi ha una pica que 

17 En aquesta dexriptió de ks eshwtuns s segueix k denominació establerta per Ricard Paxual a la zona dels banys (R. Poxwl, 1977, pig. 208). Aquesta denaminatió s'ha ampliat també a les eshuctures annexes. 

18 la  mama d'inkmm estmhgmka impedeix dekrminar I'evolutió cmnolbgica d'aquesks remodekcions. 

19 Segons Jordi lóp (1 993, pig. 291, aquesta pixina mastrava nsks d'un enllosat de marbre. 
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encara conserva el tub de plom per al desgu2s. La 
canal de  desgu2s del vestidor es troba a l'extrem 
occidental de  la sala i discorre paralalelament al 
mur de  ponent. Mesura 8 cm d'amplada i 25 cm de  
profunditat. Els solcs del paviment evidencien el 
sistema d'angulació de les aigües brutes de l'estanca, 
concretament des de  la pica fins a la canal. 

La porta de  sortida del vestidor comunicava direc- 
tament amb la sala tPbia i tenia la mateixa obertura 
que la porta d'entrada (1,lO m). L'estanca disposava 
d'una tercera porta que comunicava el vestidor 
amb la sala on hi havia el fi~rnnx. Aquesta porta, més 
estreta que les anteriors (80 cm), Va apareixer tapiada. Edifici dels banys. Al primer pla, les sales calentes 

( sudator ium i caldar ium) .  Al fons, les sales tebies 

Tep;dari~m ( t e p i d a r i u m ) ,  on destaca el parament diferenciat de la paret 

oriental, marcant la línia del paviment sobreelevat, 

Tal com es conserva actualment, el tepidarium era la actualment desaparegut. Fotografia: Estrat, SCP. 

sala més petita dels banys. Era de  planta rectangu- 
lar, tenia una superficie de  6,6 m2i disposava d'un 
paviment sobreelevat (suspensurae) per a facilitar 
I'escalfament de  la sala. Actualment només es con- (Y - 
serva el paviment inferior. Aixb no obstant, en les c 

D 
fotografies de  les excavacions dels anys setanta 

d I 

s'observa un mínim de  dues prlae enfront del mur municació oral de  J. Hernandes, quan es va excavar 
meridional. Aixi mateix, J. Hernandes (comunica- aquest sector dels banys, l'obertura era inexistent. 
tió personal) esmenta que es conservaven alguns De fet, el pl2nol presentat per Ricard Pascual no 
fragments del paviment superior in situ. De fet, el presenta cap obertura entre el tepidarium i el calda- 
mur oriental, de  2,70 metres d'altura, presenta dos rium. Aixb podria indicar la presPncia d'un segon 
tipus de  parament: opus testaceum a la part inferior forn que no ha estat localitzat. 
i opus incertum a la part superior. L'ús d'aquests dos 
tipus de  parament pot estar relacionat amb el siste- Immediatament al sud de  la sala tPbia s'obre una 
ma d'escalfament de  la sala, ja que l'opus testaceum altra estanca, de  dimensions un xic més redui'des, 
conserva més l'escalfor. A més, el parament infe- que alguns autors consideren aliena al conjunt ter- 
rior té una altura m2xima de  75 cm. Segons Vitruvi, mal (J. López, 1993, pig .  30). Ricard Pascual, apun- 
aquesta és precisament l'altura que havia de  tenir tava, en canvi, que caldria considerar-la una per- 
la suspensirrn per a afavorir la circulació de  I'aire llongació de  la sala tPbia (R. Pascual, 1977, p2g. 
calent. La paret meridional d'aquesta estanca pre- 209). Jordi Pardo la interpretava com una piscina 
sentava originalment un petit annex rectangular d'aigua tPbia (A. Arrizabalaga i al., 1984, p2g. 86). 
que podia haver estat utilitzat com a banyera o Tal com hem expressat anteriorment, el mur de  
alveus. Aquest annex va ser amortitzat posterior- separació entre ambdues sales no sembla posterior 
ment, amb la qual cosa es reduí la superficie h2bil al primer moment de  construcció de  l'edifici. Mos- 
de  l'estanca. La paret occidental est2 forca arrasa- tra algunes modificacions que podrien indicar 
da, de manera que no es conserva el llindar de  la l'anul~lació de l'alveus per a construir una piscina 
porta que comunicava la sala tPbia amb la sala més gran, la qual, tal com proposa Jordi Pardo, 
calenta adjunta. L'obertura visible actualment esta- podria ocupar la totalitat de  la segona sala. De fet, 
ria per sota del nivell dels paviments superiors la unió entre el mur que separa ambdues sales i el 
d'ambdues sales i podria correspondre a una ober- mur oriental presenta un revestiment d'opus signi- 
tura practicada per a facilitar l'entrada d'aire calent num que demostra que havien estat comunicades. 
des del cnldarium. Aixb no obstant, segons una co- Aixi mateix, a I'angle sud-occidental d'aquesta se- 

-- 



gona sala es conserva una pilastra o pila que indi- d'una petita pileta o font freda en un indret indeter- 
caria que la piscina també comptava amb un hipo- minat de  la sala (R. Pascual, 1977, phg. 208). 
caust, tot i que no s'aprecia cap indici d e  comunica- 
ció subterrhnia entre aquesta sala i les sales calen- L'estanqa conserva el paviment inferior, format per 
tes dels banys. A la paret oriental s'observen dues maons d e  42 x 35 cm. Aixi mateix, encara es poden 
filades d e  maó que estan situades a una altura d e  75 observar les pilae que aguantaven el paviment so- 
cm respecte del paviment inferior i que podrien breelevat, les quals estaven formades per maons d e  
indicar l'altura del fons sobreelevat d e  la piscina. El 20 cm de costat2". L'altura mhxima conservada de  les 
tancament d'aquesta estructura pel cantó sud  pilae és de  14 cm2'. Durant la campanya d'excavació 
s'efectua amb una paret d e  25 cm d e  gruix que de  1961 es documentaren abundants fragments de  
presenta una obertura central d e  45 cm. Aquesta teules amb apendix (tegulae rnarnrnafac) que van ser 
paret, forca més estreta que les altres, ha pogut ser reutilitzades per a formar una cambra amb parets 
datada a partir d e  dos fragments d e  cerhmica comu- buides que facilitava la circulació d e  l'aire calent 
na africana que estaven encastats al morter i que des d e  les suspensurae fins al sostre. Aixi mateix, es 
podrien datar el moment d e  construcció de  la pisci- documentaren petits tubs d e  cerhmica (tubuli) que, 
na. Immediatament al sud de  la piscina es constata tal com es va constatar a la vil-la romana d e  Torre 
una altra sala pavimentada amb morter que esth a Llauder (Mataró), podien haver estat emprats per a 
mig excavar i que ha sofert una forta erosió a permetre el pas d e  l'aire calent des d e  les suspensl4- 
l'extrem sud. rae fins a les parets (M. Prevosti, 1993, pAg. 34)22. 

Caldarium L'accés a aquesta sala s'efectuaria amb tota proba- 
C( 
F 

bilitat des del tepidariurn, si bé, en no conservar-se 

E La sala calenta dels banys d e  can Terrés presenta els paviments superiors, tampoc no s'ha pogut ob- 
D 
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una planta anhloga a la sala situada immediata- servar cap indici d e  la porta d e  comunicació entre 

m ment a l'oest (sudatoriurn), si bé les dimensions són ambdues sales. Jordi López destaca que la sala 
lleugerament diferents. El cos central d e  l'estanqa, també comunicaria directament amb el vestidor a 
d e  5,98 m2de superfície, és de  planta quadrangular través d'una entrada que hauria estat tapiada pos- 
i estaria cobert amb forma de  volta. A banda i banda teriorment per a construir la piscina d e  l'angle sud- 
del cos central es conserven dos petits annexos, l'un occidental del vestidor (J. López, 1993, phg. 29). De 
d e  planta rectangular i l'altra d e  planta semicircu- totes maneres, cal destacar que la suposada entrada 
lar, d e  1,58 i 2,04 m2, respectivament. D'acord amb té una amplada d e  60 cm, forca inferior a la de  les 
Jordi López, aquests dos annexos estarien destinats altres portes dels banys (1,lO-80 cm). L'aspecte sem- 
a encabir dues piscines d'aigua calenta (J. López, bla correspondre més aviat a un nínxol o prestatge 
1993, phg. 30). Aixi, no obstant, caldria considerar relacionat amb la piscina adjacent, ja que la part 
la possibilitat que, tal com estableixen els chnons inferior de  I'obertura presenta una tegula col.locada 
vitruvians, la sala disposés d'una única piscina horitzontalment i també indicis d'un solc longitu- 
(alveus), la qual se situaria a l'extrem septentrional. dinal que podria haver acollit el tub d e  plom d e  
A l'extrem meridional, a l'igual del que succeeix a l'aigua procedent d e  les calderes d e  l'hipocaust que 
les termes del forum d e  Pompeia, hi hauria una font ompliria l'esmentada piscina. L'accés a la sala con- 
(labrum) (P. Gallo, 1991, phg. 33). De fet, Ricard tigua (sudatoriurn) tampoc no s'ha conservat. 
Pascual esmentava el descobriment d e  les restes 

20 kgons Vmwi, el paviment ¡&&de ks sob caknks deis bonys s'efectwa m l m m t  amb maons d'un pw i mig de  cos^ (45 cm) denominats serguipcbkr tes pibe, n canvi, es conshuh amb maons de 12 cm de costat denominats 

tesrob. 
21 D'acod amb Vihwi, I'altum original de ks pibe ascil.laria mire 60 i 100 cm. 

22 A les ietmes de Cluny (Pon's), questes pdks cdwcions cerimiquer s'ulilihann per a sostenir els apidixs de b kgube mmmicea la prei. EI t e m  tubulifa referincia a conduccimns més gmns de wci6 rectanguIarqueconsiitueixm 

una d u c i ó  i una millom knica respette a les k g u b  mmmaice. 



Sudatorium són prbpies dels edificis termals més antics i que el 
laconicum en constitueix una evolució. 

D'acord amb el que destacava Ricard Pascual, aques- 
ta seria la sala més calenta dels banys perque esth 
situada al costat del fornax. És de planta molt simi- 
lar al caldnrium. El cos central i l'annex septentrio- 
nal tenien una superficie lleugerament més gran 
(8,79 i 2,14 m2, respectivament), mentre que I'annex 
meridional era més petit (1,61 m2). Segons Joan 
Hernhndes, en el moment de I'excavació, el mur 
semicircular d'aquest segon annex presentava un 
desguhs d'imbrices que anava a parar sobre el pri- 
mer graó de I'escala adjacent i que podria estar 
relacionat amb la font o piscina situada a l'absis. 
Actualment només se n'aprecia un solc. El mur 
septentrional de I'estanqa presenta una obertura 
amb forma d'arcada que correspon al praefurnium. 
Igual que el caldnrium, aquesta sala només conserva 
el paviment inferior, que a diferencia de l'anterior 
no estava confeccionat amb maons sinó amb una 
capa de morter forca degradada. A excepció de 
I'arcada, no es constaten indicis de I'altura del pa- 
viment sobreelevat. 

Ricard Pascual suggereix que aquesta sala es po- 
dria interpretar com un laconicum i que, com a tal, 
no estaria destinada a prendre banys sinó a la trans- 
piració corporal (R. Pascua1,1977, phg. 208). Anna 
Phmies i Jordi Pardo la definiren, en canvi, com una 
sala calenta, sense establir cap diferenciació res- 
pecte a I'hmbit E (J. Pardo, 1984, phg. 13; A. Phmies 
i J. Pardo, 1987, phg. 146). Jordi López també la 
considera un caldnrium, si bé, com Pascual, assenya- 
la que es tractaria de la sala que assoliria la mhxima 
temperatura perque era la primera que rebria el 
corrent calorífic del fornax (J. López, 1993, phg. 30). 
La ubicació de la sala respecte del fornax indicaria 
que, tal com afirmava Ricard Pascual, podia haver 
estat utilitzada com a sauna. Malgrat tot, el mot 
lnco~~icltm podria no ser l'adequat, ja que, com re- 
marca Renné Rebuffat (1991, phg. 31, es refereix 
especificament a una sauna seca. Segons Vitruvi, 
les termes podien disposar de dos tipus de sauna: la 
seca (Inconiclrm) i la humida (sudatorium). Les saunes 
humides es destinaven a sales d'aire humit que, a 
I'igual de a can Terres, també disposaven d'una 
font (labrum) o d'una piscina d'aigua calenta (al- 
veus). R. Rebuffat destaca que les saunes humides 

Piscina d'aigua freda 

La piscina d'aigua freda es troba a ponent del ves- 
tidor o apodyterium, el qual, gracies a aquesta addi- 
ció, també es podia utilitzar com a sala freda o 
frigidarium. Aquesta piscina, de planta quadrangu- 
lar i amb 8,5 m2 de superficie, és la més gran de tot 
el conjunt termal. La paret est es conserva íntegra- 
ment i indica la profunditat original de la piscina, 
que era d11,30 m. Aquesta paret posseeix tres graons 
per a facilitar l'accés des del vestidor. També esth 
revestida amb opus signinum i conserva un tub de 
plom encastat al mur de ponent. 

Fornax 

Aquesta petita sala, de planta rectangular i amb 7,3 
m2 de superficie mínima, acollia, en opinió de Ri- 
card Pascual, el forn que alimentava el sistema de m 

C 

calefacció per hipocaust. Per a donar suport a aques- 2 
D 

ta hipbtesi, l'autor destacava la presencia de l'arcada 
rl u 

del praefurnium, a través de la qual es propagaria 
l'escalfor vers les sales calentes adjuntes (R. Pas- 
cual, 1977, phg. 209). Malgrat aquest argument, no 
hi ha unanimitat en la interpretació. Anna Phmies i 
Jordi Pardo la definien com una tercera sala calenta 
(A. Phmies i J. Pardo, 1987, phg. 146). Jordi López, 
en canvi, remarcava la inexistencia dels pilars de 
les suspensurae per a rebatre aquesta interpretació i 
definir I'estanqa com una sala freda en la qual 
s'efectuarien prhctiques concomitants amb els banys 
(J. López, 1993, phg. 30-31). 

Durant la campanya de restauració de 1993 es va 
dur a terme una neteja exhaustiva d'aquesta sala i 
es va descobrir una estratigrafia residual mitjanqant 
la qual va ser possible detectar diverses remodela- 
cions. El funcionament de I'estanqa com a forn va 
ser confirmat gracies a la conservació d'un estrat de 
terres cremades i clapes de cendra que va apareixer 
al nivell inferior de l'estratigrafia cobrint una canal 
de desguhs i el fonament d'un mur anterior a I'edifici 
termal. El nivell cendrós també cobria una platafor- 
ma d'obra situada a l'extrem sud-oriental de  
I'estanqa que podia haver estat utilitzada per a 



Edifici dels banys. Dipbsit superior. Destaca el doble 

perímetre de tancament al sector oriental i a I'occidental 

del dipbsit. Fotografia: Estrat, SCP. 

sostenir les calderes d'aigua del forn2" Aquesta 
(Y .- plataforma presenta indicis d'haver sofert tempe- 

ratures elevades al sector més proper a l'arcada. 
a 
u 
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L'accés al forn i a les calderes s'efectuaria a través 
d'una porta d e  servei situada en el mur occidental 
d e  la sala. Aquesta porta hauria estat anul.lada 
durant les obres de  reforma d e  l ' e d i f i ~ i ~ ~ .  

Ricard Pascual afirmava que l'estanca presentava 
una planta superior que posava en comunicació les 
sales calentes amb el frigidarium. Tal com es pot 
deduir d e  l'observació de  les estructures, el pavi- 
ment que dividia ambdues plantes estaria situat a 
l'altura del llindar de  la porta de  comunicació amb 
el vestidor. De fet, la paret septentrional de  l'estanca 
conserva restes d'arrebossat que es troben aproxi- 
madament a la mateixa altura que l'esmentat llin- 
dar. Aquestes evidencies confirmarien, doncs, que, 
a més d e  ser utilitzada com a forn, aquesta estanca 
podia haver acollit altres activitats a la planta superior. 

Diposit superior 

A llevant del tepiiiarium hi ha un dipbsit hidriiulic 
que, en opinió de  R. Pascual, serviria per a emma- 

gatzemar l'aigua necessiiria per a tota la instal.laci6 
termal (R. Pascual, 1977, phg. 209). L'associació 
d'aquest dipbsit amb els banys no ha estat accepta- 
da pels investigadors posteriors, els quals conside- 
ren que es tractaria d'una estructura dedicada a 
activitats agrícoles industrials segons que es de- 
dueix d e  la presencia d'una empremta rectangular 
que relacionen amb la base d'una petita premsa (J. 
López, 1993, phg. 30; A. Phmies i J. Pardo 1987, piig. 
146). Cal destacar que el dipbsit ha estat afectat per 
l'erosió a la part sud i que fins i tot ha perdut el mur 
meridional. La presencia de  tres paviments sobre- 
posats i d'un doble circuit de  murs als cantons est i 
oest evidencia que, com a mínim, va ser objecte de  
tres remodelacions. La construcció original, defini- 
da per dos murs de  35 cm d'amplada i una pavi- 
mentació d'opus sigizinuin d e  7 m2 d e  superficie, 
podria ser contemporhnia a la construcció de  l'edifici 
termal. Aquest primer dipbsit hauria sofert un se- 
guit d e  desperfectes que en provocarien la reforma. 
Sobre el primer paviment, que sembla que estava 
enfonsat, s'hi sobreposa un reompliment d e  cbdols 
i morter de  45 cm d e  gruix que serveix d e  base a una 
segona pavimentació, també d'optrs signiiitrm. 
Aquest segon paviment presenta una superficie un 
xic més redui'da (5,5 m2 ), ja que el mur occidental, 
de  50 cm d'amplada, es va desplacar 50 cm cap a 
l'est. Així mateix, es va construir un mur d e  reforc, 
igualment de  50 cm, al cantó est. La tercera reforma 
va reduir encara més la superficie del dipbsit (4,8 
m2), possiblement a causa d e  la instal.laci6 d e  la 
premsa esmentada. L'observació d'aquestes refor- 
mes confirmaria les dues possibles funcions (ter- 
mal i agrícola industrial), que d'aquesta manera no 
resultarien oposades sinó separades en el temps. 

El Projecte Arqueologic de  can Terrés ha permPs 
avancar  considerablement en els t res  camps  
d'actuació definits l'any 1994. Si bé, tal com hem 
indicat al comencament d'aquest article, bona part 
de  I'esforc pressupostari ha estat destinat a la con- 
solidació d e  les estructures excavades i a la protec- 

23 Seguint la dertriptiódevihwi, caldria s i h r  el fogar iustenlront de IIorccdo. Damunt el fogares col~locaven duescaldens: una pera escalfor IIoigua de les pixines o banyeres calenks i I1aItra pera les gbies. les calderes recolzaven domunt 

unes gmelln metdl.liques que alhora reposaven sobre una eshuaum d'obm. EI difisit d'oigua k d a ,  en comi, recolzava directament sobre una base d'obm. 

24 la inutilització d'oquesta sola com o forn queda provada no només per l'onul.l~m de la parfo de m i  sinó tamU per l'onul~lació de l'arcoda del p m e f u o r ,  ks quals van apadixer tapiades. Dumnt 

la campanya de nstaumció de Pany 1993, es va constatar un nivellament de k m s  que fixaria 10 inhabilitatim del forn a I'entam dels segks 1II.N dm. 



ció del jaciment (campanyes de  restauració, delimi- 
tació d e  la zona a protegir, redacció d e  l'expedient 
d e  BCIN), les intervencions desenvolupades també 
han permPs aprofundir en el coneixement de  la 
dinamica histbrica d e  la vilela. Els resultats de  les 
noves campanyes de  prospecció i la recuperació d e  
la informació extreta d'antigues excavacions han 
fet possible avaluar l'estat d e  la qüestió del jaci- 
ment i han posat les bases per a desenvolupar el 
programa de  recerca i reemprendre, en un futur 
immediat, les campanyes d'excavació sistematica 
d e  la vilsla. 

A nivell metodolbgic, una d e  les aportacions fona- 
mentals d e  les campanyes de  1995 és l'aplicació 
paral.lela d e  tres sistemes complementaris d e  pros- 
pecció: geofísic, mecanic i superficial intensiu. La 
comparació entre els resultats de  la prospecció su- 
perficial intensiva i els de  la resistivitat ha posat en 
evidPncia la necessitat de  contemplar la distribució 
espacial del material superficial, el qual, malgrat 
les alteracions provocades per les tasques d e  con- 
reu, reflecteix d e  manera fiable la ubicació i la 
cronologia aproximada d e  les estructures que es 
conserven en el subsbl. 

El grau d e  definició d e  la prospecció geofisica ha 
permPs establir amb precisió la distribució i les 
dimensions d'aquestes estructures, principalment 
al sector septentrional i al meridional d e  la terrassa 
superior. Així mateix, s'ha ampliat considerable- 
ment la superficie d e  la vil.la, que l'any 1983 havia 
estat establerta en 3.500 m2. Els resultats de  la pros- 
pecció geofisica d e  1995, contrastats amb els d e  la 
prospecció arqueolbgica, han permPs ampliar-la fins 
a 5.600 m' d e  superficie construi'da. D'altra banda, 
també ha estat possible efectuar una aproximació a 
I'entorn immediat d e  la vil.la (possibles zones d e  
conreu, camins, aqüeducte, etc.), d e  manera que la 
superficie total del jaciment ha quedat establerta en 
13.300 m2. 

La campanya de  prospecció arqueolbgica -son- 
deig núm. 1- ha aportat proves sobre el període 
d'abandonament de  la vil-la, que ha estat fixat entre 
el final del segle IV i la primera meitat del segle V 
dne. Les hiphtesis presentades anteriorment es ba- 
saven, majorithriament, en l'aparició de  cerhmica 

romana tardana en superficie o fora d e  context. 
El sondeig ha proporcionat un dels pocs contextos 
ceramics romans tardans d e  Catalunya, paral.lelit- 
zable als obtinguts al jaciment del Poble Sec (Sant 
Quirze del VallPs) o a l'abocador d e  Vila-roma 
(Tarragona). 

Les campanyes de  neteja, consolidació i documen- 
tació de  les estructures excavades d e  la vil.la han 
permes avanqar en la descripció arquitecthnica del 
jaciment. Grhcies a aquestes campanyes ha estat 
possible concloure que les estructures d e  l'extrem 
septentrional del jaciment formen part d e  l'edifici 
d e  contraforts, el qual, d'aquesta manera, queda 
definitivament adscrit a 1'Ppoca romana. A títol 
d 'hipbtesi ,  és  possible da ta r  I 'abandonament 
d'aquest edifici entorn dels segles IV-V dne  sobre 
la base d e  la informació aportada pel sondeig núm. 
1, que dataria l'abandonament de  les estructures 
del sector nord-occidental la terrassa superior. 
D'altra banda, la reforma de  I'edifici dels banys, 
evidenciada per la construcció d'un mur perimetric (Y 
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d e  reforq, l'anul~lació del forn i d e  la piscina central 
del vestidor i l'ampliació d e  les sales tPbies, es D 
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podria datar a partir d e  la darreria del segle I1 dne. 
Aquesta reforma reduiria de  manera important la 
zona termal, que es traslladaria al sector meridio- 
nal d e  l'edifici, on s'hauria d e  localitzar un segon 
forn que substituís l'original. 

Les dades obtingudes en el decurs d'aquests tres 
anys d e  desenvolupament del Projecte Arqueolbgic 
d e  can Terrés constitueixen, al nostre parer, una 
aportació interessant en el camp d e  la investigació 
de  l'arqueologia cl8ssica. L'objectiu últim del pro- 
jecte no s'ha limitat, pero, a la investigació, sinó 
que ha intentat anar més enlla, de  manera que 
aquesta informació ha revertit directament en la 
protecció legal del jaciment (declaració d e  BCIN) i 
en una sensibilització més gran del públic envers el 
patrimoni histbric i arqueolbgic. La bona accepta- 
ció demostrada pels visitants (escoles i altres grups 
organitzats) constitueix un esperó per a continuar 
treballant en aquesta línia. Considerem que els tre- 
balls d e  recerca han d'estar a l'abast del públic, ja 
que aquesta és, en darrer terme, la millor estratkgia 
per a garantir la protecció i la conservació del patri- 
moni. 
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