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La civitas romana era la urbs i el
territorium, per la qual cosa no podem
entendre Barcino sense parlar del seu
ager. El treball i l’ocupació del camp
són molt importants en època romana, 
i és un tema que ens porta a parlar
de producció, de propietat i de consum.
En aquest article es fa un breu
descripció de les restes interpretades

com a vil·les romanes del territorium
de Barcino. Les vil·les, que són
el factor que estructura el territori
a l’entorn de la colònia, com arreu
de Catalunya, es poden definir com
un centre d’hàbitat, amb una
funcionalitat de gestió i explotació
de la terra. En el cas que ens ocupa,
en trobem diverses disperses pel

territori i hi destaquen dos tipus
d’instal·lacions, a la pars privada els
balnea i a la pars rustica els torcularia.

Paraules clau: territorium de Barcino,
ager, vil·la, balneum, torcularium,
cella vinaria.

La civitas romana era la urbs y el
territorium, por lo que no podemos
entender Barcino sin hablar de su
ager. El trabajo y la ocupación del
campo son muy importantes en época
romana, y es un tema que nos lleva
a hablar de producción, de propiedad
y de consumo. En este artículo se hace
una breve descripción de los restos
interpretados como villas romanas

del territorium de Barcino. Las villas,
que son el factor que estructura
el territorio alrededor de la colonia,
como en toda Cataluña, se pueden
definir como un centro de hábitat,
con una funcionalidad de gestión
y explotación de la tierra. En el caso
que nos ocupa, encontramos diferentes
villas diseminadas por el territorio
y en las que destacan dos tipos

de instalaciones, en la pars privada
los balnea y en la pars rustica los
torcularia.

Palabras clave: territorium de Barcino,
ager, villa, balneum, torcularium, cella
vinaria.

The Roman civitas was the urbs and
the territorium, thereby we cannot
understand Barcino without speaking
of its ager. The work in and occupation
of the land were very important in
the Roman period and leads us to the
subject of production, property and
consumption. This paper attempts
to provide a brief description of the

remains interpreted as Roman villas
in the territorium of Barcino. Villas
structure the territory around Barcino,
as in all Catalonia, and can be defined
as a habitat centre, intended for the
management and exploitation of land.
In the case we are dealing with we find
several villas scattered through the
ager, in which two types of venues

stand out: in the pars privada the
balnea, and in the pars rustica
the torcularia.

Key words: Barcino territorium, ager,
villa, balneum, torcularium, cella
vinaria.

UN EXEMPLE D’EXPLOTACIÓ DE LA CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA: LES VIL·LES
I ELS PETITS ASSENTAMENTS AGRÍCOLES. UNA PRIMERA RADIOGRAFIA DEL TERRITORIUM

UN EJEMPLO DE EXPLOTACIÓN DE LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE BARCELONA: LAS VILLAS 
Y LOS PEQUEÑOS ASENTAMIENTOS AGRÍCOLAS. UNA PRIMERA RADIOGRAFÍA DEL TERRITORIUM

AN EXAMPLE OF APPLICATION OF THE “CARTA ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA”: THE VILLAS 
AND THE SMALL AGRICULTURAL SETTLEMENTS. A FIRST RADIOGRAPHY OF THE TERRITORIUM

La civitas romaine se composait
de l’urbs et du territorium, nous ne
pouvons donc comprendre Barcino
sans parler de son ager. Le travail
des champs et l’occupation de la
campagne sont très importants
à l’époque romaine et nous mènent
à parler de production, de propriété
et de consommation. Cet article fait
une brève description des restes

interprétés comme villas romaines
du territorium de Barcino. Les villas
romaines, qui sont le facteur
structurant du territoire autour de la
colonie, comme partout en Catalogne,
peuvent être définies comme centre
d’habitat ayant une fonction de gestion
et d’exploitation de la terre. Dans le
cas qui nous occupe, nous en trouvons
plusieurs, dispersées sur le territoire.

On y remarque deux types
d’installations : dans la pars privada
les balnea et dans la pars rustica,
les torcularia.

Mots clé : territorium de Barcino,
ager, villa romaine, balneum,
torcularium, cella vinaria.

UN EXEMPLE D’EXPLOITATION DE LA CHARTE ARCHÉOLOGIQUE DE BARCELONE : LES VILLAS ROMAINES
ET LES PETITS ÉTABLISSEMENTS AGRICOLES. UNE PREMIÈRE RADIOGRAPHIE DU TERRITORIUM
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Introducció
La recent descoberta de la vil·la del Pont del Treball a la
Sagrera (fig. 1) ha fet visible la desconeixença que hi ha
sobre aquests elements del paisatge d’època romana a la
nostra ciutat, la qual cosa ens va portar a fer una primera
recerca, coincidint amb l’elaboració de la carta arqueolò-
gica de Barcelona, cosa que ens va fer adonar de la pre-
sència de restes romanes arreu del terme, però amb
documentació desigual i pobra. L’objectiu d’aquest arti-
cle és presentar un estat de la qüestió sobre els punts amb
presència de restes romanes al Pla de Barcelona, que ens
poden fer pensar en una explotació agrícola i ramadera1

del territori. S’ha de remarcar que aquí no es parla del
suburbium, ja que ha estat estudiat recentment per Julia
Beltrán de Heredia (Beltrán de Heredia, 2010a, 2010b,
2011).
De forma global, l’àrea estudiada forma part d’una uni-
tat geogràfica amb uns condicionants diversos, ja que, a
banda del Pla, hi ha una sèrie de petits turons connectats
amb valls fora de l’anomenat Pla de Barcelona. Els assen-
taments estan relacionats amb les vies de pas naturals o
camins romans construïts a partir de la centuriació de
Barcino; per tant, malgrat les poques restes de vil·les
romanes documentades al Pla, aquestes estaven relacio-
nades amb la xarxa viària de la colònia (fig. 2, quadern a
color). Els eixos principals eren la travessera paral·lela a
la costa i la via que des de la ciutat anava a Octavianum,
l’actual Sant Cugat del Vallès (Pallarès, 1972, 1975;
Granados, 1991; Palet et alii, 2009). La centuriació de l’a-
ger Barcinonensis va ser planificada en sectors específics
del Pla, però a les zones de muntanya i turons s’adapta al
relleu (Palet et alii, 2009: 120). És difícil poder parlar
d’extensions i de jerarquització dels punts, ja que són
poques les excavacions en extensió fetes i la major part

d’informació són notes o petits sondatges. De totes mane-
res, segurament hi devia haver diversos tipus d’establi-
ments, d’una banda vil·les de gran extensió, com la que
es pot veure a Can Cortada (fig. 3), Pedralbes i queda
clar a la vil·la de la Sagrera, i de l’altra el que podríem
anomenar granges o petits establiments rurals, com els
que trobem a Montjuïc.
Hi ha, però, un tret que ha condicionat la recerca: el
tipus de documentació conservada és heterogeni i dis-
pers, i la majoria de restes identificades com a vil·les són
notes de troballes antigues, tot i que recentment s’han
dut a terme diverses intervencions arqueològiques en les
quals s’han excavat restes pertanyents a vil·les romanes.
Amb tota aquesta informació desigual s’ha fet una petita
síntesi. Cal apuntar, així mateix, que no tot el territori ha
estat estudiat amb la mateixa intensitat: hi ha districtes
on la presència de les intervencions arqueològiques és
mínima, cosa que ens pot portar a fer afirmacions que no
poden estar totalment contrastades. Per exemple, tota la
zona ocupada per l’actual Eixample no té cap resta d’è-
poca romana. És això fruit de la casualitat o realment tot
el Pla no estava ocupat? Només noves descobertes ens
poden ajudar a respondre aquest interrogant.
Malgrat les diferències de les restes arqueològiques en
conjunt, l’àmbit cronològic ens situa des del segle II aC
fins al segle III dC, és a dir, des del contacte amb els po-
blats ibèrics existents fins a la davallada de les vil·les.
L’abandonament dels nuclis rurals a finals del segle II dC
donarà pas a una certa nuclearització d’alguns assenta-
ments, com és el cas de Can Cortada. Malauradament, al
Pla de Barcelona les restes exhumades posteriors al segle
V corresponen a retalls i farciments no associats a estruc-
tures, tot i que això pot canviar amb les darreres desco-
bertes.
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*Servei d’Arqueologia, ICUB. cmiro@bcn.cat.
**Arqueòleg, ATICS SL. ramosprat@hotmail.com.
1. El plantejament clàssic i part de la historiografia tradicional ha considerat que qualsevol troballa amb cultura material o estructures d’època romana responien a una
vil·la. Pel que fa a aquest treball, tant les estructures arqueològiques relacionades amb el conreu, la ramaderia i l’aprofitament dels recursos, és a dir, establiments rurals,
com les restes d’hàbitat de certa rellevància han estat identificades com a vil·les, amb la pars rustica i la pars urbana. Les vil·les són el factor que estructura el territori a
l’entorn de la colònia, com arreu de Catalunya. Les podem definir com un centre d’hàbitat, amb una funcionalitat de gestió i explotació de la terra. És per això que ens
trobem amb un edifici ben planificat, amb una organització precisa de l’espai, on s’interrelacionen les diverses operacions que s’hi duen a terme. Es conserven descrip-
cions de vil·les romanes en textos clàssics, en els quals ja es reflecteix una certa dualitat. D’una banda ja la interpreten com a centre productor (Varró, Columel·la, etc.)
i de l’altra com la casa on l’elit aristocràtica establirà la relació amb la vida al camp per gaudir del paisatge i de la cultura en tranquil·litat (Marcial). A més, els textos
jurídics ja fonamenten una associació entre la construcció i el seu territori per a l’explotació agrícola.
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Les vil·les i els assentaments rurals 
al Pla de Barcelona

ASSENTAMENTS ROMANS A LA MUNTANYA DE MONTJUÏC

2. Documentació dipositada a l’arxiu personal d’Agustí Duran i Sanpere a Cervera (Arxiu Comarcal de la Segarra, ACSG, Fons Duran i Sanpere).
3. Restes arqueològiques descobertes el 2006 pels arqueòlegs que signen aquest article.
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Figura 1
Vista general de la Vil·la del Pont del treball Digne,
la Sagrera. 
[Fotografia: Daniel Alcubierre]

Localització

Entorn a l’Estadi Olímpic Lluís

Companys, Montjuïc

Pars rustica

• Conjunt de 15 o 16 sitges, d’uns

6 m de diàmetre

• Forn d’àmfores

• Dipòsit2 d’opus signinum

Estructures aïllades

Desconeguda

Cronologia inicial

Segle III aC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Algunes sitges van ser reutilitzades

com a sepultures, però se’n desco-

neix el nombre

Cronologia final

Segles I-II dC

Bibliografia

Duran i Sanpere, 1972; Rodà, 1977; De la Vega, 1977; Miró, 1998; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059

Localització

Entre el carrer del Doctor Font Quer

i l’avinguda de l’Estadi, Montjuïc3

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Murs fets amb la tècnica de pedra

seca i part d’un dipòsit d’opus 

signinum

Cronologia inicial

Desconeguda

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Desconeguda

Bibliografia

Informació inèdita
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4. Part de la informació relativa a aquesta troballa arqueològica es conserva a l’Arxiu Comarcal de la Segarra, ACSG, Fons Duran i Sanpere. Arran dels preparatius per
a l’Exposició Universal de 1929, Agustí Duran i Sanpere va ser informat pel mestre d’obres Josep Roura de l’existència d’unes sitges que havia excavat.
5. Descobert arran de la construcció de l’edifici del Museu Etnològic l’any 1971. Intervenció dirigida per la Dra. Isabel Rodà.
6. El 2007 es va fer un sondeig arqueològic a prop de l’indret, de 2,30 x 1 m i 0,8 m de profunditat. S’hi van documentar restes de material arqueològic d’època roma-
na sense concretar més la cronologia. Vegeu Hinojo, E. 2007. Memòria de la intervenció arqueològica al passeig Santa Madrona, 19-35. Centre de Documentació-ICUB. Inèdita.
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Figura 3
Vista aèria
de l’excavació de
la vil·la de Can
Cortada. 
[Fotografia: Centre
Documentació-
ICUB]

Localització

Antic Camí Vista Alegre, Montjuïc4

(fig. 4)

Pars rustica

• Conjunt de sitges

• Informació de dipòsits

Estructures aïllades

Informació de l’existència de dipòsits

d’època romana

Cronologia inicial

Segle I aC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Algunes sitges van ser reutilitzades

com a sepultures, però se’n desco-

neix el nombre

Cronologia final

Segle IV dC

Bibliografia

Almagro, Serra, Colominas, 1945; Duran, 1947; De la Vega, 1977; Miró, 1998;

Roca, 2000

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2926

Localització

Passeig de Santa Madrona, 22,

Montjuïc5

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Fragment d’opus signinum, restes de

tegulae i possible abocador d’època

romana6

Cronologia inicial

Segle V dC

Extensió coneguda

Entorn a 825 m2. Espai sota control

arqueològic

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Una tomba de tegulae a doble

vessant

Cronologia final

Segle VII dC

Bibliografia

Rodà, 1975; De la Vega, 1977

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3066 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2915
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7. Restes arqueològiques descobertes el 2007 pels arqueòlegs que signen aquest article.
8. Intervenció feta l’any 1984 pel Museu d’Història de la Ciutat i dirigida per J. Oriol Granados i Camil·la González. Recollida en la memòria arqueològica DDAA. 1994.
Intervencions arqueològiques a la muntanya de Montjuïc (1984-1990). Centre de Documentació-ICUB. Inèdita.
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Figura 4
Dipòsit d’opus
signinum
a Montjuïc. 
[Fotografia: Arxiu
comarcal de la
Segarra-Fons
d’Agustí Duran
i Sanpere]

Localització

Jardins del darrere de l’Institut

Cartogràfic de Catalunya, Montjuïc7

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Dipòsit i paviment d’opus signinum

Cronologia inicial

Època romana

Extensió coneguda

50 m2

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Època romana

Bibliografia

Informació inèdita

Localització

Mare de Déu del Port, 4218

Pars rustica

• Forn d’àmfores amb el seu tester

Estructures aïllades

Retalls indeterminats

Cronologia inicial

Segles II-I aC

Extensió coneguda

97 m2 aproximadament

Pars privada

• Murs fets amb la tècnica de la

pedra seca que delimiten diverses

habitacions

• Hipocaust - Bany

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segles IV-V dC

Bibliografia

Miró, 1998; Roca, 2000; García-Entero, 2005; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2998
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VIL·LES ROMANES D’EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA

9. Intervenció arqueològica duta a terme per Teresa Miró i Carolina Rovira: Diversos autors. 1994. Intervencions arqueològiques a la muntanya de Montjuïc (1984-1990). Centre
de Documentació-ICUB. Inèdita. A l’Arxiu Comarcal de la Segarra, ACSG, Fons Duran i Sanpere, es conserva informació d’aquest indret d’enterraments d’època ibèri-
ca en sitges que van ser excavats el 1931 per l’afeccionat Josep Roura (Asensio et alii, 2009).
10. Vegeu les següents memòries arqueològiques: Espejo, J.M. 2008. Memòria arqueològica de la intervenció efectuada a la Línia 9 del metro –1r i 2n tram– (L’Hospitalet de
Llobregat, el Prat de Llobregat i Barcelona). Centre de Documentació-ICUB. Inèdita. Juan, LL.; Ravotto, A. 2009. Intervenció arqueològica efectuada al carrer Foneria. Centre de
Documentació-ICUB. Inèdita.
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Localització

Cementiri del Sud-Oest (antiga via

de Sant Antoni), Montjuïc9

Pars rustica

• Àmbit quadrangular delimitat

per tres murs, fets d’opus

caementicium

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Meitat del segle II aC

Extensió coneguda

30 m2

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Principis del segle I dC

Bibliografia

Miró, Rovira, 1993; Miró, 1998; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3076

Localització

Estació Foneria10 (fig. 5)

Pars rustica

• Espai amb un paviment a celobert

• Espai amb un paviment

• Conduccions

• Pou cobert dins d’una habitació

• Espai edificat amb reutilització

del pou

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Segles III-I aC

Extensió coneguda

117,5 m2

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segles V-VI dC

Bibliografia

Ravotto, Juan, 2010

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3119

Figura 5
Detall de les estructures de la intervenció a Foneria. 
[Fotografia: Alessandro Ravotto. Centre Documentació-ICUB]

Figura 6
Sitges de la vil·la romana de Can Batllori. 
[Fotografia: Centre Documentació-ICUB]
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11. El jaciment arqueològic conegut com Can Batllori està situat entre els carrers de Numància, Caravel·la La Niña, Nao Santa Maria i l’avinguda Diagonal. L’any 1963
Llibert Piera va recuperar materials arqueològics del segle I aC de tres sitges. El 1970 el Grup de Recerques Arqueològiques del Centre Excursionista “Els Blaus” de Sarrià
Barcelona, sota la direcció d’Isabel Rodà i J. O. Granados, del Museu d’Història de la Ciutat, iniciaren una excavació arqueològica.
12. Vegeu les següents memòries arqueològiques: Gea, M. 2009. Memòria científica de la intervenció arqueològica a l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda, 2-26. Centre de
Documentació-ICUB. Inèdita; Macias Solé, J. M. 1990. Memòria arqueològica a l’antic dormitori del Monestir de Pedralbes. Centre de Documentació-ICUB. Inèdita.
13 És molt difícil determinar si un sector de premsat i emmagatzematge correspon a vi o a l’oli si no hi ha anàlisis químiques o carpològiques, ja que les restes arqueo-
lògiques que generen són molt similars. Sobre aquest debat hi ha un resum molt interessant a la tesi de Yolanda Peña (Peña, 2012: 48-50).
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Figura 7
Detall d’una
columna de
l’hipocaust de la
vil·la de Can
Batllori. 
[Fotografia: Isabel
Rodà. Centre
Documentació-
ICUB]

Figura 8
Detall de les
estructures de la
vil·la de Pedralbes. 
[Fotografia: Centre
Documentació-
ICUB]

Localització

Can Batllori11

Pars rustica

• Habitació amb 20 sitges (fig. 6)

• Dolis

• cella vinaria

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Segle III aC

Extensió coneguda

213 m2

Pars privada

• Part d’un caldari d’un balneum

(fig. 7)

• Murs que delimiten dues 

habitacions

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segles I-II dC

Bibliografia

Verrié et alii, 1973; Mañé, 1975; Rodà, 1977; Gorges, 1979; Piera, 1993;

Menéndez, 1998; García-Entero, 2006; Carreras, 2009; Peña, 2010

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2980 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3165

Localització

Monestir de Pedralbes12 (fig. 8)

Pars rustica

• Premsa de vi o oli

• Cubetes

• Un lacus pavimentat amb opus

signinum13

• Sitges

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

2.a meitat del segle I aC

Extensió coneguda

400 m2 aproximadament

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle II dC

Bibliografia

Garcia et alii, 1993; Carreras, 2009; Gea, 2010

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3157 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3158 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3159 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3185
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14. Descobert per Llibert Piera Fibla el 1954. Can Gomis es localitza entorn de la plaça d’Alfons Carles Comin, a l’antiga carretera d’Horta. S’hi va fer una intervenció
arqueològica dirigida des del Museu d’Història de la Ciutat per membres del Centre Excursionista de Gràcia.
15. Miró Alaix, T.; Blasco Arasanz, M. 1987. Memòria arqueològica de Can Cortada. Centre de Documentació-ICUB. Inèdita. El 1993 es van dur a terme diversos sondatges
a tocar de la masia de Can Cortada on no es documentà part de la vil·la romana, i només restes de cultura material tocant a l’avinguda de l’Estatut de Catalunya. Bacaria,
A. 1993. Prospecció arqueològica a la masia de Can Cortada (Horta, Barcelona). Centre de Documentació-ICUB. Inèdita. Dehesa Carreira, R. 2007. Informe d’afectació de la inter-
venció arqueològica al carrer de Salses, Rembrandt i passeig de Valldaura de Barcelona. Centre de Documentació-ICUB. Inèdit.
16. La Dra. Yolanda Peña (2010) ho interpreta com a lacus i lapispedicionorum. Per la migradesa de les dades no es pot definir el tipus de torcularium que hi devia haver.
Hem d’agrair a la Dra. Yolanda Peña la seva col·laboració en interpretar aquestes restes.
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Figura 9
Detall de la premsa del carrer Salses-Can Cortada. 
[Fotografia: Rafael de la Dehesa. Centre Documentació-ICUB]

Figura 10
Enterrament infantil a la vil·la de Can Cortada. 
[Fotografia: Maria Teresa Miró. Centre Documentació-ICUB]

Localització

Can Gomis14

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Segle I dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Murs d’opus caementicium

• Paviment construït amb material

ceràmic

Enterraments

2 tombes d’època tardoromana

Cronologia final

Segle V dC

Bibliografia

Piera, 1962a, 1962b; De la Vega, 1977; Piera, 1993; Mañé, 2003; Castellà, 2006

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2986 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2987

Localització

Can Cortada15

Pars rustica

• Restes d’una premsa, l’empremta

d’una màquina amb encaixos per a

un trespeus i un recipient, que es pot

interpretar com una area o un contra-

pès, associats a un possible lacus16

• Camp de 18 sitges

• Tres dipòsits d’opus signinum

• Gran cisterna d’aigua recoberta

amb opus signinum

• Sala de premsatge (fig. 9)

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Meitat del segle I dC

Extensió coneguda

Entorn als 2.000 m2

Pars privada

• Diversos murs que configuren

habitacions regulars, de planta

quadrada, i un gran espai tancat

amb un absis

• Paviments d’opus signinum

• Restes de tessel·les

• Antefixa de terracota

Enterraments

6 enterraments infantils, amb

coberta d’àmfora, tegulae a doble

vessant i en fossa (fig. 10)

Cronologia final

Finals del segle VI dC

Bibliografia

Brasó, 1964; Quintana, 1967; Blasco et alii, 1988; Piera, 1993; Miró, Blasco,

1993; Carreras, 2009; Peña, 2012

http://cartaarqueologica.bcn.cat/1009 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2984
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17. L’any 1967 C. E. Quintana, corresponsal del Museu d’Història de la Ciutat, va localitzar materials ceràmics ibèrics i romans. Posteriorment, el 1972 es va fer un son-
datge arqueològic al marge del carrer del Pantà de Tremp amb el carrer de Dante.
18. Marín, M. 2008. Memòria de la intervenció arqueològica al carrer d’Horta, 46-46b / carrer del Vent,1 de Barcelona (Can Mariner). Centre de Documentació-ICUB. Inèdita.
19. Can Ricart està situat al carrer de Bolívia, 180-194, al districte de Sant Martí. Arran de la rehabilitació de la fàbrica de Can Ricart per allotjar-hi la nova seu de la Casa
de les Llengües, el 2009, es va descobrir part d’una vil·la romana i part d’un abocador.
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Figura 11
Detall del forn de Can Mariner. 
[Fotografia: Pep Parer. Centre Documentació-ICUB]

Localització

Carrer Dante17

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Època romana

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Enderrocament de tegulae,

ímbrex, pedres i ceràmica romana,

que podrien correspondre a un fons

d’una habitació

Enterraments

Necròpolis tardoantiga

Cronologia final

Època romana

Bibliografia

Rodà, 1977; De la Vega, 1993; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2990

Localització

Can Mariner18

Pars rustica

• Camp de 20 sitges

• Pou d’1,24 m de diàmetre

• Forn, segurament de material

constructiu, de planta rectangular,

excavat al terreny natural; la zona

de la boca ha estat arrasada i

només conservava la cambra de

foc i el lloc on aniria la graella.

Les parets estaven totalment

rubefactes (fig. 11)

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Segle II dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle VI dC

Bibliografia

Marín, 2008 (inèdit)

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3059

Localització

Can Ricart19

Pars rustica

• Forn

• Dipòsit d’opus signinum

• Abocador de material constructiu

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Segles II-I aC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Diversos murs amb restes

d’arrebossats parietals que

delimiten habitacions

• Habitació circular de 6 m de

diàmetre, murs fets de pedra units

amb morter de calç (fig. 12)

• Cantonada d’una edificació 

de planta rectangular, nivell

d’enderroc

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle III dC, tot i que hi ha unes

zones en què el moment d’amor-

tització final s’allarga fins als

segles IV-V dC

Bibliografia

Carmona, Coll, Junyent, 2010; Moret, Bosch, 2011
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INDICIS D’ASSENTAMENTS ROMANS

20. La desapareguda Torre dels Pardals estava ubicada entre el carrer del mateix
nom i l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat.
21. Aquesta escultura ha desaparegut, es desconeix la seva ubicació actual.
22. Aquesta masia o casalot del segle XVIII es troba ubicada davant del camí
d’Horta a Sant Martí de Provençals, que transcorria paral·lel a la riera d’Horta.
23. Descobert el 1968 durant les obres de construcció del col·lector del torrent
d’Estadella a una profunditat mitjana d’uns 5 m.

QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 9 (2013), pp. 138-155

Figura 12
Estructures romanes a Can Ricart. 
[Fotografia: Lurdes Moret. Centre Documentació-ICUB]

Localització

Torre dels Pardals20

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Documentació d’un cap femení

de marbre blanc21

Cronologia inicial

2.a meitat del segle II dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Part d’unes termes romanes

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segles III dC

Bibliografia

De la Vega, 1977; Clapés Corbera, 1982; Díez, 1986; De la Vega, 1993;

Huntingford, 1983; Masoliver, Serra, 1995; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2970

Localització

Santuari de Santa Eulàlia

de Vilapicina. Can Basté

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

A la capçalera del santuari es con-

serven carreus reaprofitats i un pavi-

ment d’opus signinum

Cronologia inicial

Època romana

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Època romana

Bibliografia

Travesset, 1999; Carreras, 2009

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2957

Localització

Ca l’Armera o Cal Ros22

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Sitges

Cronologia inicial

Època romana

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Època romana

Bibliografia

De la Vega, 1993; Masoliver, Serra, 1995

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2944

Localització

Torrent de l’Estadella23

Pars rustica

• Sitja amb restes de blat i ordi

carbonitzades

Estructures aïllades

Dues rodes de molí

Cronologia inicial

Segle I dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Carreus de gres de Montjuïc

treballats

• Petita columna estriada 

de marbre

• Paviment probablement d’opus 

signinum

• Restes de pintura mural

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle II dC

Bibliografia

Clapés, 1896; Verrié et alii, 1973; De la Vega, 1977; Gorges, 1979; Huntingford,

1983; De la Vega, 1993; Masoliver, Serra, 1995; Travesset, 2005

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3004
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VIL·LA ROMANA EN ESTUDI

Conclusions
La fundació de Barcino, dalt d’un petit turó al costat del
mar, va comportar la romanització de tot el seu entorn,
l’ager Barcinonensis, la seva centuriació i una transforma-
ció del mode de producció i de la propietat de la terra,
cosa que comportà un canvi social. Barcino respon a un
model urbà (Rodà, 1991: 343), cosa que queda reflectida
a la seva societat d’aspecte clarament romà que esborra el
rastre dels antics habitants de la zona, així com el model
d’assentament que trobem al camp. 
Cal assenyalar que ens trobem en un punt de partida de
la recerca, en què s’individualitzen totes les restes que
responen a establiments que ocupen l’ager de Barcino en

24. La vil·la del Pont del Treball es troba en curs d’excavació i serà objecte d’un
estudi monogràfic. Agraïm als directors de l’excavació en les seves diverses fases,
Daniel Alcubierre, Francesc Antequera, Jordi Ardiaca i Emiliano Hinojo, haver
compartit la informació que permet donar a conèixer una primera aproximació
del que ofereix aquesta vil·la i del que serà quan s’hagi enllestit l’excavació i l’es-
tudi posterior.
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Localització

La Torre de Bell-lloc

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Documentació bibliogràfica

d’un assentament romà

Cronologia inicial

Segle I dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle III dC

Bibliografia

Masoliver, Serra, 1995

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3014

Localització

Església de Sant Martí Vell 

o de Sant Martí de Provençals

Pars rustica

Desconeguda

Estructures aïllades

Carreus

Cronologia inicial

Època romana

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

Desconeguda

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Època romana

Bibliografia

De la Vega, 1993

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2956

Localització

Turó de la Trinitat Vella

Pars rustica

• Abocador

Estructures aïllades

Desconegudes

Cronologia inicial

Finals del segle II dC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Termes romanes amb un mosaic

Enterraments

Desconeguts

Cronologia final

Segle III dC

Bibliografia

Anònim, 1878; Clapés, 1896

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2973 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/2974

Localització

Pont del Treball24

Pars rustica

• Rases de vinya (fig. 13, quadern

a color)

• Construccions diverses

• Encaixos de doli

• Estructures de combustió

• Cinc bases de premsa (fig. 16)

• Pous

• Sitges

• Pati

Estructures aïllades

En estudi

Cronologia inicial

Segles II-I aC

Extensió coneguda

Desconeguda

Pars privada

• Diverses habitacions de la part de

la casa, passadissos, patis i pòrtics,

tablinum (fig. 14, quadern a color)

• Banys (fig. 15)

• Viridarium

• Paviments de mosaic i pintures

murals (fig. 17, quadern a color)

• Opus sectile

• Espai de representació. Oecus

• Canalitzacions

• Elements arquitectònics de marbre

• Restes escultòriques de marbre 

(fig. 18, quadern a color)

Enterraments

Necròpolis del segle III dC (en estudi)

Epigrafia

Cronologia final

Segle VI dC

Bibliografia

Alcubierre, 2012; Antequera, 2012; Arroyo, 2012; Alcubierre, Hinojo, Rigo, 

en premsa

http://cartaarqueologica.bcn.cat/3304
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tot el ventall cronològic d’època romana, des de la repú-
blica fins a la tardoantiguitat. Ara caldria seguir investi-
gant amb totes les eines de l’arqueologia del paisatge per
tal d’avançar en l’anàlisi geomorfològica i veure l’evolu-
ció del paisatge i la propietat de la terra.

ASSENTAMENTS ROMANS A LA MUNTANYA DE MONTJUÏC

(SANTS-MONTJUÏC)

VIL·LES ROMANES A BARCELONA

El primer que cal destacar és que hi ha una concentra-
ció de punts a la zona dels actuals districtes de Sant
Martí i de Sant Andreu, indrets on l’agricultura i la
ramaderia van seguir vigents fins al segle XIX, quan
comença la industrialització d’aquest sector de la ciutat.
Arran d’aquesta afirmació se’ns presenta una sèrie de
dubtes que caldrà respondre: s’han conservat en aquest
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UN EXEMPLE D’EXPLOTACIÓ DE LA CARTA
ARQUEOLÒGICA DE BARCELONA: LES VIL·LES
I ELS PETITS ASSENTAMENTS AGRÍCOLES. 
UNA PRIMERA RADIOGRAFIA DEL TERRITORIUM

CARME MIRÓ I ALAIX
JORDI RAMOS I RUIZ

Nom del jaciment Any Tipus Cronologia Estat de 

conservació

Estadi Olímpic 1929 Explotació III aC-II dC Destruït

agrícola

Dr. Font Quer i 2006 Explotació Època romana Desconegut

avinguda de l’Estadi agrícola

Camí de Vista Alegre 2009 Explotació I aC-IV dC Destruït

agrícola

Passeig de Santa 1971 Explotació V-VII dC Desconegut

Madrona, 22 agrícola

Jardins del darrere de 2007 Explotació Època romana Desconegut

l’Institut Cartogràfic agrícola

de Catalunya

Mare de Déu 1984 Explotació II aC-V dC Destruït

del Port, 421 agrícola

Cementiri 1984 Explotació II aC-I dC Destruït/

del Sud-Oest agrícola Desconegut

Nom del Districte Tipus Cronologia Estat de 

jaciment conservació

Estació Foneria Sants-Montjuïc Explotació III aC-VI dC Destruït

agrícola

Can Batllori Les Corts Termes i III aC-III dC Destruït

explotació 

agrícola

Monestir Les Corts-Sarrià- Vil·la II aC-II dC Desconegut

de Pedralbes Sant Gervasi romana

Can Gomis Sarrià-Sant Hàbitat I-V dC Desconegut

Gervasi-Gràcia

Can Cortada Horta-Guinardó Vil·la I dC-VI dC Cobert

romana

Carrer Dante Horta-Guinardó Hàbitat Època romana Destruït

Can Mariner Sant Martí Explotació II-VI dC Cobert

agrícola

Can Ricart Sant Martí Vil·la II aC-V dC Desconegut

romana

Figura 15
Balneum de la vil·la romana del Pont del treball Digne-La Sagrera. 
[Fotografia: Daniel Alcubierre]

Figura 16
Detall d’una de les
premses de la vil·la
romana del Pont del
treball Digne-La
Sagrera. 
[Fotografia: Daniel
Alcubierre]
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indret més restes, ja que, a causa del caire agrícola de les
terres, no hi ha hagut una gran urbanització que afectés
el subsòl? O potser també podem pensar que és la zona
més propera al Besòs, àrea que amb la fundació de
Baetulo queda afectada per una centuriació en època
més antiga, anterior a la fundació de la colònia i la seva
organització territorial. Tampoc no cal oblidar que la
desembocadura del Besòs i la zona propera a la seva llera
eren terrenys molt fèrtils per les terres al·luvials aporta-
des a cada crescuda del riu, i amb àrees de llacunes i
aiguamolls que podien ser explotades per la ramaderia
(Riera, Palet, 2005). 
Cal dir que els assentaments són propers a les vies roma-
nes i segueixen els eixos de la trama centuriada. A mesu-
ra que ens apropem a la zona de petits turons, l’actual
districte d’Horta-Guinardó, la centuriació queda difosa i
no sabem quina relació té amb els punts documentats; el
que sí que es pot afirmar és que la xarxa viària segueix
marcant la ubicació de les possibles vil·les o granges. Un
tret que cal destacar arreu de l’ager és que els murs con-
servats dels diferents assentaments segueixen una matei-
xa orientació, relacionada amb la trama centuriada, la
qual cosa ens fa pensar en un planejament previ, amb
una gran influència de la xarxa viària i la centuriació (fig.
19). Tot fa pensar en una organització espacial i un ús del
sòl complexos (Palet, Orengo, Riera, 2011: 125).
Cal fer un esment a part de Montjuïc, on s’han documen-
tat diverses estructures arqueològiques d’època romana
que ens defineixen una gran ocupació del turó, des
d’una pedrera d’on es van extreure els blocs per cons-
truir la nova colònia fins a troballes aïllades, com la làpi-
da i exedra de Caius Coelius.25 S’ha comprovat que hi
havia conreus als seus vessants, especialment vinya, i no
es pot descartar tampoc prats de pastures per a la rama-
deria. També s’ha constatat la producció d’àmfores
(Carreras, 2009). Montjuïc era un turó plenament roma-
nitzat, amb diversos assentaments agrícoles i ramaders, i

sectors artesanals on es produïen àmfores i materials
constructius, a banda de l’explotació de la pedra i sense
oblidar la tradició de port al sector del Llobregat. 
Hi ha tot un sector, que coneixem més com a Pla de
Barcelona, on no s’ha localitzat cap resta d’època roma-
na (el fet que el territori estigués centuriat no vol dir que
fos colonitzat i ocupat). Com demostren els estudis de
paleopaisatge, a la zona de l’ager de Barcino no va haver-
hi gaire desforestació, i hi havia una gran massa forestal
amb alzines (Riera, 1995)26. L’explotació del bosc també
implica uns recursos econòmics, com l’extracció de fusta,
caça i recol·lecció de fruits i llavors silvestres.
A l’hora d’estudiar les vil·les hem de pensar en el tipus
de producció agrícola que conreaven. En el cas de
Barcino és clar que s’ha de pensar en cereals, vinya i oli-
vera. És dificultós, però, poder identificar els diversos
tipus d’explotació, ja que o no se n’han conservat restes,
o les que hi ha són de difícil interpretació. Com assenya-
la Cató: “Si tens aigua, fes principalment prat regadiu, si
no tens aigua fes-ne de secà, com més millor” (M. Porci
Cató, D’agricolia, VIIII). Cal destacar, però, que s’han
localitzat força restes de torcularia, la qual cosa ens con-
firma el conreu de vinya i olivera. Pel que fa als cereals,
sí que s’han documentat sitges, però no hi ha emprem-
tes de conreu documentades arqueològicament. Aques-
tes dades arqueològiques vénen confirmades per les
dades pol·líniques. Els treballs de Santiago Riera assen-
yalen la presència de conreu de vinya i cereals (per
exemple sègol i moresc); pel que fa al conreu de l’olive-
ra, no es documenta en tot el Pla de Barcelona, però sí
a zones més al sud, com a la Marina del Penedès (Riera,
2003, 2006).
Pel que fa a la pars urbana de les vil·les, volem destacar el
fet que els balnea hi estan ben representats, cosa que
també passa a les domus de l’interior de la colònia (Miró,
2011). És clar que a Barcino i al seu ager l’aigua i el bany
tenen un gran pes que s’haurà de seguir investigant.

25. No ens podem estendre en el que va significar la muntanya de Montjuïc a l’antiguitat, i especialment en el moment que es funda Barcino, així com en els anys ante-
riors i posteriors. El que és clar és que la història de la muntanya va íntimament unida a la història de la ciutat. 
26. Riera Mora, S. 1995. Evolució del paisatge vegetal holocè al Pla de Barcelona a partir de les dades pol·líniques. Publicacions de la Universitat de Barcelona. Col·lecció de tesis
doctorals microfitxades, 2525. Barcelona
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Figura 19
Estructures documentades a Can Cortada, Nostra Senyora del Port, Monestir de Pedralbes i Can Batllori.
[Dibuix: Miquel Gea]
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Resumint, s’ha volgut fer una primera aproximació a
l’ocupació del territorium de Barcino, des del segle II aC
fins al segle V dC. És un primer pas per avançar en el
coneixement, però cal un estudi interdisciplinari contras-
tant més informacions, que segurament d’aquí a poc,
juntament amb l’estudi extensiu de la vil·la del Pont del
Treball, portarà noves dades per a l’estudi de tot l’ager de
la colònia.
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