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D’ençà del seu ja llunyà inici, l’any 1978, el projecte de recerca arqueològica de
la vil·la romana de Vilauba (Camós, Pla de l’Estany) contemplava la necessitat de
compaginar l’excavació sistemàtica del jaciment amb l’estudi del seu territori més
immediat. La voluntat d’inserir, doncs, els resultats dins d’un marc microgeogrà-
fic més ampli es va materialitzar en diverses campanyes de prospecció encamina-
des (Jones et al. 1982, p. 245-282; Jones et al. 1984, p. 460-464), primer, a conèi-
xer la vall on s’emplaçava la vil·la i, més endavant, a confeccionar una carta més
detallada del poblament d’època romana de la comarca (Roure et al. 1988, p. 19-
24; Tremoleda, Roure, Castanyer 1987, p. 121-145). Aquesta vocació territorial,
que és possiblement un dels principis diferenciadors amb relació a altres projec-
tes arqueològics, s’ha evidenciat encara més durant els darrers anys quan,
paral·lelament als treballs per continuar destapant Vilauba, s’han iniciat noves in-
tervencions en alguns dels punts localitzats amb anterioritat, per tal de contrastar
i ampliar així les nostres dades i progressar cap a un estudi de síntesis d’abast re-
gional, capaç de donar un pas més amb relació al coneixement actual (Casas et al.
1995). Fidels a aquests preceptes ens proposem ara exposar, d’una banda, les da-
rreres novetats sobre l’etapa altimperial de Vilauba i, de l’altra, presentar també
un avenç d’un nou jaciment, la bòbila romana d’Ermedàs (Cornellà del Terri, Pla
de l’Estany). La proximitat geogràfica entre ambdós jaciments, com també la seva
indubtable relació, engresquen a analitzar d’una manera molt més aprofundida
l’evolució i les característiques del poblament rural d’època romana en aquesta
comarca.



1. Vilauba: estructura i composició del nucli residencial 

de la vil·la en els segles i-iii dC. Resultats de les darreres 

campanyes d’excavació (fig. 1)

Tot i que els treballs efectuats en els darrers anys no presenten canvis substancials
pel que fa a la seqüència general de la vil·la (Castanyer, Tremoleda 1999), sí que ens
permeten completar el plànol corresponent a les restes que conformaven el nucli re-
sidencial de la vil·la durant els segles i-iii dC. La seva descoberta es remunta ja a fi-
nals dels anys vuitanta, quan es va començar a descobrir un conjunt d’estructures
que, més endavant, vàrem batejar amb el nom d’ala nord de l’edificació (Castanyer,
Roure, Tremoleda 1989, p. 63-70). L’excavació dels diferents àmbits d’aquest sec-
tor va tenir un especial ressò pel fet que havia patit un espectacular incendi que va
destruir-lo totalment però que, sortosament per als arqueòlegs, va permetre recupe-
rar tot el parament de la casa i obtenir així, en conseqüència, també un volum d’in-
formació molt més gran sobre l’estructura, la composició i les característiques d’a-
questa part de l’habitatge. Tot i que algunes de les restes d’aquest sector quedaven
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Figura 1. Croquis general de la fase altimperial de Vilauba, amb la incorporació 
de les estructures aparegudes en les darreres campanyes.



dessota les estructures corresponents a les reformes efectuades durant les fases més
modernes de la vil·la, datables entre els segles iv i vii dC, es va poder determinar
que aquesta ala de l’edificació s’articulava a partir d’un llarg corredor frontal a tra-
vés del qual es comunicaven totes les estances. Aquest passadís, que feia, doncs, les
funcions de distribuïdor, delimitava mitjançant una galeria porticada amb un espai
obert que, avui, sabem que correspon al pati central que vertebrava els diferents bra-
ços del nucli residencial.

En planta, aquest sector nord és un gran rectangle d’uns 25 metres de llarg per 9
metres d’amplada, dividit longitudinalment per un mur que separava el conjunt
d’habitacions arrenglerades de la part posterior, cinc en total, de l’esmentada gale-
ria frontal. Topogràficament, la construcció s’adapta al lleuger pendent del terreny
en sentit oest-est que marca l’inici del turó damunt del qual s’assenta la vil·la, i obté
així un major domini visual sobre els camps que s’estenen al fons de la plana.
Aquest petit desnivell obligà els constructors a escalonar els paviments dels dife-
rents àmbits, de manera que els de l’extrem oest es troben uns 40 cm més alts que
els de la banda est. Per contra, al corredor, aquest inconvenient és resolt mitjançant
la progressiva i gairebé imperceptible inclinació del sòl.

Del conjunt d’estances d’aquesta ala nord, mereixen especial atenció les situa-
des a la meitat oest. Recordarem, primer, la troballa d’un petit conjunt d’estatuetes
de bronze aparegudes a l’interior de l’habitació 32 que corresponen a unes divinitats
domèstiques que s’exposaven en una petita fornícula oberta situada en un dels murs.
Aquest larari o capella constava de 4 figures d’entre 10 i 15 cm d’alçada amb els
seus corresponents pedestals: es tracta d’una representació d’Isis-Fortuna, d’un
Mercuri, d’un lar i d’una quarta figura, de la qual quedaven només uns pocs frag-
ments, d’advocació encara desconeguda (Castanyer, Tremoleda 1997, p. 163-175;
Castanyer, Tremoleda 1999, p. 105-112). També remarcable fou l’excavació de
l’àmbit 30, situat just al costat de l’anterior, on es localitzaren més de 200 peces de
terrissa com també alguns objectes de vidre i de metall. Aquest espai, que té unes di-
mensions més grans que la resta, s’interpreta com el rebost de la vil·la on, a més de
desar els atuells necessaris per les diverses activitats domèstiques, s’hi guardaven
també les provisions i que ocasionalment podia servir també com a cuina. Les peces
estaven dipositades damunt d’unes banquetes fetes d’obra que hi havia al peu dels
murs perimetrals, endreçades acuradament segons les seves característiques i fun-
cionalitat (Castanyer, Tremoleda, Roure 1990, p. 157-191). El darrer àmbit que vol-
dríem subratllar es troba just a l’extrem oest de la galeria i s’interpreta com un tri-
clinium o menjador. Ens ho confirmen una sèrie de particularitats constructives,
com són el fet que les seves parets estaven bellament decorades amb pintura mural,
el fet que es conservava encara l’encaix en una de les parets per fixar el capçal del
triclini i, finalment també, perquè és l’únic que quedava totalment obert a la galeria
i al pati que s’estenia més enllà (Castanyer, Tremoleda 1999, p. 73-76).

A mesura que s’anà ampliant el perímetre de l’excavació vers el sud i, sobretot
després de l’excavació d’una nova ala que delimitava pel costat de ponent el pati in-
terior, anava agafant més consistència la hipòtesi que, com a mínim durant l’etapa
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immediatament anterior al seu abandonament, aquest cos residencial estava format
per tres ales disposades en forma de U. En efecte, la planta d’aquest nou sector, que
vàrem anomenar ala oest, repetia l’esquema de la part nord, és a dir, que s’organit-
zava igualment a partir d’una galeria frontal i una bateria d’estances situades a la
part posterior (Castanyer, Tremoleda 1996, p. 205-213; Castanyer, Tremoleda 1999,
p. 77-84). A diferència d’aquella, però, no es documentava aquí un estrat de des-
trucció i d’incendi tan espectacular sinó més aviat un procés d’abandó i transforma-
ció més lent i gradual, que va fer possible l’espoliació i el reaprofitament de bona
part de les estructures originals, fet que explica l’arrasament general de les restes.

Constructivament, la principal particularitat de la galeria oest és la presència
d’un empedrat que divideix simètricament aquest espai i que interpretem com el sòl
que va de l’accés principal a l’habitatge. Aquest es trobava a una cota lleugerament
més alta que la resta del paviment del corredor, de manera que creava un petit des-
nivell que se salvava mitjançant un graó que, alhora, realçava simbòlicament l’en-
trada. A l’exterior, l’empedrat estava delimitat per dos basaments de pedra de forma
rectangular que seguien l’alineació dels altres que conformaven la galeria i que in-
diquen l’existència de dos pilars o columnes que, a més d’emmarcar en alçat l’accés
principal, servien per subjectar la porta. La posició d’aquesta entrada amb relació a
la planta general del nucli residencial de la vil·la semblava confirmar també la teo-
ria que faltava descobrir encara una tercera ala, que completaria un conjunt disposat
en forma de U i que permetria situar d’aquesta manera la porta principal just en l’eix
de simetria de l’edifici.

Les dimensions d’aquesta nova ala oest són aproximadament d’uns 20 metres de
longitud per uns 7,5 metres d’amplada. Tot i que el mur mitger entre el corredor
frontal i les habitacions es trobava molt arrasat i desdibuixat per les reformes poste-
riors era possible observar-hi encara les diferents portes d’entrada que permetien ac-
cedir als 5 àmbits de la part posterior. L’existència d’uns petits basaments fets amb
pedra i recoberts per una capa d’argila endurida i recremada a l’interior de dos d’a-
quests àmbits, que corresponen a uns petits brasers per escalfar l’ambient, junta-
ment amb les reduïdes dimensions d’aquests espais fan pensar, probablement, en
cubicula o dormitoris. La trobada de nombrosos fragments de vidres caiguts a sobre
del paviment d’una de les habitacions suggereixen que la ventilació i l’entrada de la
llum es feia a través d’unes petites finestres que obrien a l’interior de la galeria.

Una vegada finalitzada l’excavació del sector oest i de l’àrea oberta que hi ha-
via als seus peus s’iniciaren un seguit de campanyes encaminades a completar defi-
nitivament la planta d’aquest nucli residencial de la vil·la i a confirmar o rebatre al-
gunes de les hipòtesis proposades fins llavors. Per tal de conèixer l’estratigrafia
d’aquesta nova àrea sud i de poder planificar millor les intervencions futures s’e-
fectuà un primer tempteig l’any 2000, que deixà al descobert alguns murs pertan-
yents a les fases més modernes del jaciment (Castanyer, Tremoleda 2000, p. 128-
131). Finalment, l’any següent, es va fer el rebaix de la capa d’argila superficial de
tota l’àrea, que tenia més d’un metre de potència, i s’inicià l’excavació en extensió,
tasca que s’ha allargat fins a l’estiu del 2003.
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La planta corresponent a les estructures de l’època altimperial d’aquest sector
confirma l’existència d’un tercer braç de l’edifici que resol definitivament la com-
posició del nucli principal de la vil·la i que, alhora, permet entendre i articular dins
d’aquest esquema les restes d’un petit conjunt termal destapat el 1978 a l’altra ban-
da de la carretera (Castanyer, Tremoleda 1999, p. 87-93). Aquesta nova ala sud
consta, també aquí, d’una galeria frontal porticada i de diverses estances arrengle-
rades a la part posterior. Malgrat això, les dades estratigràfiques posen de manifest
que la seva construcció es va fer amb posterioritat a les ales nord i oest i que, per fer-
ho, fou necessari arrasar part d’unes instal·lacions que complementaven aquelles
dues primeres. Abans de tractar, però, d’aquestes qüestions descriurem breument la
planta d’aquesta tercera ala que delimitava pel sud l’antic pati central.

L’element definidor d’aquest conjunt és la galeria, disposada d’oest a est i que
té una longitud d’uns 12 metres i una amplada de 2,70 metres. Es conservaven en-
cara in situ els quatre blocs de pedra calcària on s’assentaven els pilars, distribuïts a
una distància regular. A diferència dels corredors nord i oest, les bases de pedra es
fonamenten sobre una estructura d’obra de forma quadrada, però més ampla. Mal-
grat que no en tenim cap evidència cal suposar que hi havia també un petit muret de
poca alçada fet de tàpia entre els diferents pilars, a manera de barana, que evitaria
així l’escolament de les aigües pluvials del pati a l’interior de l’edifici. El paviment,
encara que molt perdut, era d’opus signinum. A més de les particularitats construc-
tives, un altre element que reforça la idea de posterioritat d’aquest braç amb relació
als altres dos és que no sembla que hi hagi una comunicació directa entre la galeria
oest i la sud, fet que contradiu la hipòtesi d’una construcció unitària. En efecte, la
paret que tanca l’extrem oest del corredor exclou un possible pas entre ambdós sec-
tors i obliga a pensar, per tant, en una entrada frontal situada molt probablement en
un dels intercolumnis de la galeria.

Tanmateix hi ha una altra raó, estratigràfica en aquest cas, que demostra que l’a-
la sud fou el darrer afegitó d’aquest conjunt residencial. Es tracta de la canalització
que recollia les aigües de tota la galeria oest, perfectament conservada als peus del
porticat, que s’inutilitzà en part en construir-se la nova galeria sud. Els materials tro-
bats a l’interior d’aquest canal fan pensar que fou durant la primera meitat del se-
gle ii que es va fer la reforma d’aquest sector. Malgrat que no podem determinar-ne
les raons, hom pot imaginar que la construcció d’aquest braç meridional obeeix a la
necessitat d’incorporar a la vil·la un nou element de luxe i confort: les termes. Hem
de recordar, en aquest sentit, que l’exemple de Vilauba no és pas un cas aïllat sinó
que sembla seguir un fenomen d’abast més general, testimoniat ja en altres jaci-
ments del territori (Casas et al. 1995, p. 82).

Pel que sembla, doncs, a Vilauba el conjunt termal s’emplaçava just a l’extrem
est del passadís sud. Durant la darrera campanya es destapà en aquest punt una por-
ta que, forçosament, havia de servir per comunicar amb les estances descobertes a
l’altre costat de la carretera. Tot i el poc espai que quedava per excavar s’intueix que
hi havia diverses habitacions disposades en sentit transversal a la galeria que, cons-
tructivament, tenien un acabat més acurat que el corredor o les estances de la part
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posterior d’aquest. En planta, aquest conjunt sobresurt més que la galeria sud, fet
que va obligar a buscar una sortida a les aigües pluvials que s’acumulaven a l’angle
sud-est del pati, que era precisament el punt més baix. Per fer-ho es va construir una
canalització que, per la seva orientació i característiques, sembla que enllaça amb
una canal descoberta a l’altra banda de la carretera l’any 1983, que va seguint per
l’exterior l’edifici i que pensem servia també per recollir l’aigua procedent de les
termes (Castanyer, Tremoleda 1999, fig. 86 i fig. 91). De les termes, en coneixem
fins ara només les zones de servei: una estança on s’emplaçava el forn i la base de
la caldera i una petita habitació annexa que, molt possiblement s’utilitzava com a
magatzem per a la llenya. L’existència de dues canalitzacions d’entrada d’aire ca-
lent a partir del praefurnium fan pensar en, com a mínim, dues sales amb hipocaust
(un tepidari i un caldari que, en planta, correspondria a l’espai delimitat per un mur
absidat). Malauradament, però, l’existència de la carretera que travessa el jaciment
ens impedeix de comprovar-ho. 

Tal com ja hem avançat, a la part posterior de la galeria frontal hi havia un total
de tres àmbits de mides i aspecte molt semblant que obrien directament al corredor
frontal. La diferent cota a què apareixen els respectius paviments, així com els murs
divisoris, ens fa pensar que les habitacions es disposaven de forma esglaonada, se-
guint el pendent natural del terreny. La troballa d’alguns atuells ceràmics i també
d’un braser a l’interior de l’estança que hi ha més a l’oest, just al costat de la porta
d’entrada i repetint, doncs, l’esquema ja documentat en algunes de les habitacions
de l’ala oest, suggereix que aquesta estança podria ser també un dormitori. Més di-
fícil és determinar la funcionalitat de les altres dues cambres, perquè van quedar
molt afectades per les reformes efectuades en època baiximperial, entre les quals
destaca la construcció d’un pou, que es troba just al mig de l’habitació central i que
va tallar parcialment algunes de les parets.

L’abandonament de totes aquestes restes, segons els materials recuperats en els
estrats d’anivellació que les cobrien, es va produir també vers la segona meitat del
segle iii dC. Aquesta proposta cronològica, que caldrà afinar i contrastar en el futur,
fa pensar que el procés de destrucció del nucli residencial de la vil·la altimperial de-
via ser força unitari, possiblement agreujat a conseqüència del sobtat incendi que
afectà l’ala nord i que va obligar a començar una profunda reforma que en poc
temps transformarà completament l’aspecte i la composició de la vil·la (Castanyer,
Tremoleda 1999, p. 112-118).

Pel que ara sabem, doncs, els tres braços que configuraven el nucli residencial
de la vil·la s’articulaven a través d’un pati central, de planta rectangular, les dimen-
sions i forma del qual s’anaren modificant a mesura que es completava l’habitatge.
Arquitectònicament, doncs, hom pot classificar aquest edifici altimperial de Vilau-
ba dins les vil·les de planta compacta, que es caracteritzen perquè tenen una con-
cepció més unitària de l’espai i perquè tenen com a element comú l’àrea oberta cen-
tral. El pati, en el nostre cas, fa la funció de vestíbul, similar, salvant les distàncies,
al de les grans i riques vil·les senyorials. Malgrat la troballa d’algun petit forn do-
mèstic a l’interior de les galeries o corredors frontals, no tenim indicis de la pràcti-

12 P. Castanyer, J. Tremoleda, R. Dehesa, I. Puigdevall, M. Pi



ca d’activitats productives en les diverses estances que conformaven aquest conjunt
de la pars urbana. Cal suposar, per tant, que les instal·lacions agrícoles (cellers,
premses, estables, etc.) eren totalment independents i que es troben distribuïdes al
voltant d’aquest nucli principal. Caldrà esperar futures campanyes d’excavació per
poder completar el coneixement d’aquesta part del jaciment. No obstant això, l’es-
quema i l’àmplia superfície que ocupa la pars urbana suggereixen l’existència d’u-
nes importants estructures productives, atès que aquesta fou la finalitat de la vil·la.

Les dades recents que mica en mica proporcionen els treballs efectuats pel ma-
teix equip de recerca a la bòbila d’Ermedàs, situada no gaire lluny de Vilauba, són
un complement indispensable per interpretar i valorar l’organització del territori, en
la mesura que uillae i producció artesana formen part d’un mateix procés. Abans,
però, de tractar d’aquestes qüestions hem de presentar el jaciment d’Ermedàs.

2. LA BÒBILA ROMANA D’ERMEDÀS (CORNELLÀ DEL TERRI)

El jaciment d’Ermedàs es troba situat a la part baixa del veïnat d’Ermedàs, molt a
prop de la divisòria entre el terme municipal de Cornellà del Terri, al qual pertany i
el de Palol de Revardit –coordenades UTM 4.84 i 46.59 del mapa del Pla de l’Estany
a escala 1:50.000, editat per l’Institut Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya. 

Fins abans de l’excavació sistemàtica que s’ha desenvolupat durant els darrers
cinc anys era un jaciment molt poc conegut, tot i la bibliografia relativament abun-
dant (Tarrús, Roure 1983; Tremoleda, Roure, Castanyer 1987; Casas et al. 1990;
1994, p. 104-106, fig. 4, 2-21; Tremoleda 1994, p. 79). Les úniques restes i els ma-
terials que havia aportat havien estat producte de diverses troballes casuals d’una
campanya de prospecció de l’any 1982, que es va completar amb un sondeig que va
localitzar les restes d’un forn de terrissa.

Per les condicions topogràfiques i geològiques del lloc, i a la llum de les dades
de què disposem avui, sabem que ens trobem davant d’un extens centre artesà d’è-
poca romana dedicat a la fabricació dels diversos repertoris d’objectes de terrissa
que estaven destinats a funcions diverses: vaixella i servei de taula, àmfores per en-
vasar productes agrícoles i materials de rajoleria per a la construcció.

El desconeixement que es tenia d’aquest jaciment en concret, però també de
centres artesans d’aquesta mena a Catalunya, fa que sigui de gran interès poder veu-
re en extensió, sense que estigui afectat per construccions modernes, com s’articu-
laven les diverses parts d’un complex industrial i donar resposta a múltiples pre-
guntes sobre el funcionament i l’organització interna, la propietat, la seva
explotació i les àrees de mercat a les quals estava destinada la seva producció.

Per altra banda, aquesta intervenció s’insereix en un programa que té per objec-
tiu genèric l’estudi de les formes d’ocupació i explotació del territori rural en època
romana a l’actual comarca del Pla de l’Estany, especialment d’aquella etapa que su-
posa la fi del model indígena i els inicis de la colonització agrària romana. El pro-
pòsit d’aquesta intervenció ha estat ampliar el coneixement d’aquest procés històric
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a la zona, coordinada amb les altres excavacions que s’hi fan, sobretot a la vil·la ro-
mana de Vilauba i també en altres establiments de menys entitat.

El coneixement i la parcial excavació d’un forn ceràmic, anomenat sovint de cal
Menut o de can Ferranic, es varen produir durant les tasques de prospecció a la co-
marca que es van fer durant la cinquena campanya d’excavacions arqueològiques de
la vil·la romana de Vilauba, al setembre de 1982, en el període de col·laboració ca-
talanobritànica. Ja l’any 1963 el Sr. E. Sanz hi havia recuperat material arqueològic
d’interès, dipositat al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, la qual cosa faci-
lità tant el seu coneixement com la seva ubicació. Sobre el terreny s’efectuaren una
prospecció superficial i una altra de geofísica que varen permetre localitzar les es-
tructures d’un forn, posteriorment l’excavació va posar al descobert parcialment
aquesta estructura.

La prospecció i l’excavació d’aquest lloc van proporcionar diversos fragments
de motlle per a la fabricació de terra sigil·lada hispànica, amb una decoració en la
paret interna de cercles concèntrics decorats amb bastonets. A més a més, es troba-
ren també dos fragments de peces sortides ja del motlle, però sense envernissar, la
qual cosa corroborava una fabricació local. Del forn se’n va descobrir la graella i es
trobà la boca d’entrada a la cambra de foc.

Així doncs, aquesta bòbila no s’ha estudiat mai de manera sistemàtica, fins que
l’agost de 1999 va començar un programa d’excavació que ha de permetre de valo-
rar l’abast i la importància d’aquest centre. En la intervenció d’aquests cinc anys
s’ha pogut localitzar aquell primer forn que ja s’havia trobat el 1982 i s’ha obert, a
partir d’aquell punt central, un espai de 800 m2, a partir del qual podem entendre la
distribució dels diversos elements que formaven part d’una instal·lació industrial ro-
mana.

La ubicació en aquest punt d’una bòbila romana es troba plenament justificada
atesa l’abundància dels elements bàsics que eren necessaris en una indústria d’a-
questa mena. Es tracta d’una fondalada reblerta amb un potentíssim dipòsit d’argila
produït per l’erosió de les dues bandes elevades que la delimiten a nord i a sud. D’a-
quí s’extreia la primera matèria utilitzada per a l’elaboració de ceràmica, una argila
molt homogènia i caracteritzada pel fet de tenir un color beix suau, una bona quali-
tat, amb un desengreixant molt depurat, quasi imperceptible, de puntets blancs, ma-
rrons i negres, que donava un bon acabat a les peces. L’abundància de fonts d’aigua
dolça que potser fou canalitzada fins al jaciment i el pas proper al límit septentrio-
nal del camp d’una riera asseguraven l’abastament d’aigua. Finalment, l’existència
d’una potent zona boscosa en aquest entorn permetia igualment proveir-se de com-
bustible per als forns.

2.1. Les prospeccions

Prèviament a l’excavació es van fer dos tipus de prospecció en el camp on es loca-
litzaven les restes arqueològiques, en una superfície quadriculada d’una hectàrea.
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Així es féu un reconeixement geofísic i una exploració superficial per aconseguir,
per una banda, determinar la presència d’estructures i, per l’altra, observar les con-
centracions i els tipus de material que hi apareixien.

2.1.1. Prospecció geofísica

Aquest treball el va fer Lluís V. Bagán Nebot, sota la coordinació del Dr. Albert Ca-
sas Ponsatí. Ambdós pertanyen al Departament de Geoquímica, Petrologia i Pros-
pecció Geològica de la facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona.
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Fig. 2. Mapa d’anomalies del camp magnètic terrestre resultant de la prospecció 
magnètica feta a la bòbila d’Ermedàs.



Per a la recol·lecció de les mesures s’utilitzà un magnetòmetre de protons
ENVI-MAG de la marca SCINTREX. En total es van fer 10.000 mesures en una
xarxa de 100 × 100 m i amb una separació de mesura d’1 × 1 m.

Després de la recol·lecció de dades en el treball de camp i d’una fase d’estudi
amb l’aplicació de diversos filtres, el mapa resultant mostra diverses anomalies que
poden relacionar-se amb objectes arqueològics (fig. 2).

En total es trobaren vuit anomalies principals de les quals no fou possible dis-
criminar si eren originades per forns de ceràmica o per concentracions de peces de
ceràmica, ja que les propietats magnètiques d’ambdós materials són similars. A més
a més, també hi pot haver altres tipus de materials com restes metàl·liques d’èpo-
ques posteriors, que poden donar lloc a anomalies semblants.

Totes les anomalies assenyalades no tenen el mateix interès. L’anomalia D ja
semblava que podia ser originada per més d’un forn. Les anomalies B, E i F tenen
una estructura similar. Podrien estar originades per forns, però no es pot afirmar
amb tota seguretat. L’anomalia C podria pertànyer a aquest grup, ja que té una in-
tensitat similar. Però a causa del fet que la seva estructura sembla principalment mo-
nopolar, no hi és inclosa. El fet que sigui monopolar indica que la inclinació de l’ob-
jecte que genera l’anomalia és diferent a la resta.

Es coneix la posició d’un altre forn excavat anteriorment, i que possiblement es-
tigui relacionat amb l’anomalia H, que és molt dèbil i petita comparada amb la D.
L’anomalia generada pel material refractari d’un forn de ceràmica depèn del fet que
es conservi la major part de la seva estructura i, principalment, les peces que han es-
tat sotmeses a elevades temperatures; és a dir, afectades pel fenomen de la polarit-
zació magnètica termoromanent. Un forn és molt difícil de detectar per mètodes ge-
ofísics si no hi són presents aquests materials.

Les anomalies englobades a la G, estan presents en molts punts de la zona pros-
pectada. S’han seleccionat les que estan més a prop de les anomalies més grans i les
que són més intenses.

L’anomalia A és una zona molt àmplia i amb una intensitat del camp magnètic
positiva respecte a la mitjana de la zona. Es desconeix quin és el motiu d’aquest
augment i potser caldria fer una o diverses prospeccions petites amb l’objectiu de
determinar-ne l’origen.

2.1.2. Prospecció superficial

Per fer-la i per obtenir resultats comparables s’agafà la mateixa divisió del camp uti-
litzada en la prospecció geofísica; és a dir, la partició del camp en quatre sectors de
50 × 50 m, sumant un total de 100 × 100 m.

El mètode utilitzat fou la divisió de cada un dels quatre quadres grans en quadres
de 5 × 5 m (en total 100 quadres de 5 × 5 m a cada quadre gran), a cada un dels quals
es donà una lletra i un número. De manera que tot el camp s’hauria dividit en 200 qua-
drets, cada un amb la lletra i el número corresponents (de la A a la T i de l’1 al 20).
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Aleshores en cada quadre de 5 × 5 m s’hi situà una persona que durant un temps
fix recollí tot el material ceràmic que trobava en superfície. Això s’anà repetint suc-
cessivament fins a completar la prospecció de tres dels quatre quadres grans. El ma-
terial trobat a cada quadre de 5 × 5 es va inventariar i classificar.

Els resultats de la prospecció superficial són semblants als de la geofísica. Amb-
dues presenten les mateixes zones de concentració de materials i estructures, que se-
gurament correspondria a la zona central de la bòbila.

El material recollit més abundant són els fragments de ceràmica comuna oxida-
da, d’àmfora, sobretot del tipus Dressel 2-4 i també de teula. També trobem, en me-
nor nombre, fragments de ceràmica de cuina a torn i de grisa comuna. Molts d’a-
quests fragments presentaven senyals deguts a l’excés de cocció. 

Pel que fa a la ceràmica fina, s’han trobat diversos fragments, molt trencats, de
sigil·lada sud-gàl·lica. I el més important és que s’han trobat fragments de sigil·lada
hispànica sense envernissar, que verificarien la hipòtesi de la seva fabricació als
forns d’Ermedàs.

Cal destacar la trobada d’un fragment de teula amb sigillum en la prospecció su-
perficial. La seva lectura permet documentar un personatge amb els tria nomia: C.
IVLI.ATE (Caius Iulius Ateius o Ateianus).

2.2. L’excavació

L’excavació feta fins ara ha posat al descobert una superfície d’uns 800 m2 i ha per-
mès documentar una seqüència estratigràfica i estructural que demostra l’existència
de fins a tres fases cronològiques successives:

– De la primera fase només coneixem l’existència d’un petit forn que fou sec-
cionat pel pas d’un mur de la fase posterior. En tot cas, es tracta d’una primera fase
d’una instal·lació que estava dedicada de bell antuvi a la fabricació de ceràmica.

– La segona fase és la més important i sembla que correspon a una ampliació i
sistematització de la bòbila. Les seves estructures defineixen, fins al moment, dos
cossos separats per un espai de circulació que contenen la majoria dels forns loca-
litzats. El més septentrional està definit per tots els costats excepte per l’oest, men-
tre que del cos sud només en coneixem els murs de tancament per la banda nord i
oest. La data inicial per a aquesta fase sembla que cal situar-la a finals del segle i dC,
probablement en època flàvia, pel que fa al moment inicial, i perdura fins a la fi del
segle ii. És molt possible que la pròpia naturalesa d’aquesta segona fase, amb el re-
baix i l’excavació del terreny per bastir els forns, hagi fet desaparèixer bona part de
les evidències de la fase precedent.

– La tercera fase, la més moderna, torna a ser poc explícita i només s’evidencia
per un terraplè que cobreix una part de les estructures de la fase anterior i pel que fa
als elements conservava un fornet de planta lenticular, probablement dedicat a la re-
paració d’eines metàl·liques, i una alineació formada per les restes d’un mur i dos
basaments de pedra. Cal fer notar que la direcció d’aquesta estructura és divergent
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de les que pertanyen a la segona fase, amb la qual cosa s’evidencia encara més la
seva diferenciació. L’estat de conservació de les estructures d’aquesta darrera fase
sembla que ha estat profundament afectat pels treballs agrícoles del camp. Ara per
ara, la construcció de les estructures d’aquesta fase féu necessari el cobriment i, per
tant, la inutilització dels forns que estaven actius en la segona fase. De moment no
és possible afirmar que la tercera fase estigués dedicada, com les dues anteriors, a la
fabricació de ceràmica.

Les estructures de la segona fase presenten una ordenació absolutament pensa-
da i articulada. En la part més meridional del camp es troben fins ara tres forns de
petites dimensions amb uns murs rectilinis de tancament que probablement separa-
ven aquesta zona d’una altra, situada més al nord, amb un espai de circulació entre-
mig. A l’extrem oest d’aquest corredor s’ha localitzat un espai dedicat a abocador
ceràmic.

El corredor limita, a la banda nord, amb un altre cos que contenia quatre forns
de grans dimensions. És notable de remarcar que mentre en el cos sud trobem forns
individualitzats, en aquest cos en trobem dos que tenen la boca oberta a nord i dos
més, a la banda oriental, que obren cap a l’oest. D’aquesta manera la confluència
dels praefurnia cap a una mateixa zona va permetre fer un gran rebaix del terreny
delimitat per un gran mur frontal.

Aquesta gran fondalada que permetia accedir a les boques dels forns estava far-
cida per dues menes de sediment: per una banda, per la terra abocada al seu interior
pels mateixos romans amb la intenció d’inutilitzar aquestes estructures. Per sota
d’aquesta aportació antròpica, feta de cop, i que ens parla de l’abandonament dels
forns, trobem el sediment acumulat com a resultat del període en què aquest taller
va estar en funcionament, és a dir, les diverses capes resultants de la neteja dels
praefurnia dels forns, sobretot cendres i carbó, que s’anaven dipositant a l’exterior,
creant diverses capes que eren trepitjades pels mateixos treballadors de la terrisse-
ria. Com a resultat de l’excavació d’aquesta darrera seqüència d’estrats es va trobar
un denari de l’emperador Trajà i permet afirmar que a inicis del segle ii dC el taller
encara es trobava en ple funcionament.

En general, l’estructura dels forns, a pesar de les diferències de dimensions (5 m
de costat en el més gran i 1 × 2 metres en el més petit) és sempre la mateixa: planta
quadrada o rectangular amb una boca d’entrada i una o dues cambres de combustió,
graelles sustentades per un sistema d’arcs que arrenquen dels murs laterals i sobre
un muret central en els forns de doble cambra. Tipològicament tots corresponen als
tipus IIb o IIc de Cuomo di Caprio.

L’espai obert al nord d’aquest gran cos que contenia els quatre forns defineix un
altre espai de circulació de cinc metres d’amplada, del qual se n’ha excavat una llar-
gada de 16 metres en sentit est-oest. Paral·lel al nord d’aquest corredor trobem una
nau allargada de tres metres d’amplada que estava tancada al nord per un mur i al
sud ho estava per un mur baix que sustentava la teulada amb pilastres i columnes i,
per tant, era una mena de galeria coberta que obria cap al passadís i els forns. La
banda est d’aquesta nau acabava amb una habitació quadrada de tres metres de cos-
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tat. Tant a la nau com a l’habitació es van localitzar els respectius nivells d’ús i cir-
culació, formats per una lleugera capa de calç. A la nau era especialment evident
l’ús del foc formant petites llars de terra cremada directament sobre el paviment i un
forat on hi havia estat clavat un doli, un gran recipient de ceràmica que servia per
emmagatzemar líquids, generalment vi.

Per la banda exterior, al nord de la nau i de l’habitació, sembla que s’obre un es-
pai no cobert, un gran pati que servia per col·locar-hi altres estructures dedicades al
treball i a la depuració de l’argila, com ara una bassa de decantació i una bassa per
guardar-hi greda volcànica que era usada com a desengreixant per barrejar amb l’ar-
gila del subsòl.

2.3. Producció i cronologia

La producció d’aquest taller se centrava en una àmplia gamma de productes cerà-
mics, que podem resumir en cinc grans grups:

– Material de construcció, amb un ampli repertori de productes (tegulae, imbri-
ces, rajols quadrats, rajols per construir arcs, peces irregulars amb encaixos, peces
de conducció, bobines per a les cambres buides de les termes, antefixes per a deco-
ració arquitectònica, lastres decoratives, etc.).

– Ceràmica comuna, usada tant com a vaixella de taula com per a usos de cuina.
– Hem de considerar de manera especial les imitacions de la ceràmica africana

de cuina que les diverses campanyes han permès de detectar en gran quantitat. Es
produeix el repertori propi de peces de cuina, especialment les formes Hayes 23,
181, 196, 197.

– Ceràmica terra sigil·lada hispànica. A pesar del seu ús com a vaixella fina de
taula, per les seves característiques, acabats i procés de fabricació hauríem de con-
siderar-la com una categoria a part de les altres. La seva fabricació a Ermedàs es ve-
rifica perquè s’han trobat diversos fragments de motlle amb decoració de relleus i
per rebutjos de cocció.

– Dolis. En coneixem diverses vores motllurades i grans fragments de cos que
pertanyen a recipients de grans dimensions.

– Àmfores, entre les quals podem assegurar la fabricació de la Dressel 2-4 i de
l’àmfora de base plana Dressel 28. Tanmateix es documenta repetidament un tipus
amfòric amb una vora triangular característica. Possiblement es produïren també
imitacions d’envasos més tardans, propis del segle ii dC.

– També es fabriquen elements diversos destinats a funcions específiques, com
ara pondera, pesos per als telers.

El període de funcionament, amb les dades de què disposem gràcies a la inter-
venció recent, devia abastar des del segle i, potser des de la segona meitat, fins a fi-
nals del segle ii dC, moment d’inutilització de les estructures.
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3. Cap a un estudi de la dinàmica 

del poblament rural del Pla de l’Estany

L’objectiu genèric més clar que persegueix el nostre equip en el programa de recer-
ca sobre la romanització del Pla de l’Estany és el d’anar completant les formes d’ex-
plotació i ocupació del territori. Aquest pla només es pot aconseguir, però, acotant
un microespai que faci assumible l’empresa i que correspon grosso modo a la zona
d’explotació de la vil·la romana de Vilauba i els espais que s’hi comuniquen cap al
nord, en direcció a Gerunda, i cap al sud, a la zona pròpia del poblat de Porqueres,
per poder resseguir l’evolució que sofreix el model indígena d’època tardoibèrica
fins a la colonització agrària romana.

El jaciment de Vilauba és el punt central des del qual parteix el projecte, sufi-
cientment excavat i conegut per esdevenir un referent per veure la implantació i
evolució en el temps d’una vil·la romana. La bòbila d’Ermedàs, estretament asso-
ciada a Vilauba en època altimperial, constitueix la segona baula de la cadena i ha
de permetre veure amb claredat com s’assortia de l’instrumentum domesticum ne-
cessari per desenvolupar la seva vida quotidiana una vil·la romana i també com es
complementava aquesta producció local amb les importacions. Hi ha altres ele-
ments que seran d’intervenció necessària per completar la dinàmica de l’espai: les
granges ibèriques de l’entorn, abandonades com a conseqüència de la implantació
de la vil·la, les vies de comunicació i els sistemes de control de la zona, etc.

La consecució immediata d’aquests objectius en els projectes de recerca futurs
ha de permetre assolir el coneixement dels patrons d’assentament i esdevenir un
model de l’evolució del poblament rural que van tenir lloc en un espai territorial de-
terminat i ben definit.
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