xcavacions d'urgéncia
a Vall-Uobrega
Líi priincru ret'ecenciii sobre el
jacimenl ens la proporciona Joan
Badiaenel volum I de
L'arquiu'ciura medieval de
i'Einponlii (pag. 449), on s'esmenta
la troballa de fragmenLs de cerámica
romana procedeiiis d'un camp a
poiienl de Taiitiga estado de VallIkibrega. Aquesis materials estarien
diposilLiLs al Musen CaLi de ki Coslii
Brava; lot i aixo. Badia no li dona
categoría de jaciment.

que a la vegada comunica a
r.^juntamciit de Vall-llobrega la SCVLI
existencia. MalgrEit aixo, la zona on
s'uhica el jacimcíit LIUCLIÍI afectada
cüm a /.ona industiial en el Pía
General de Vall-llobrega,
Les obres de i-ebaixanicnt del
terreny per a ia eonslriicció d'un
polígon industrial peral port de
Palamós van comentar l'agosl de
1990, essent aluradcs peí projii
Ajuntament de Vall-llobrega en no
disposar deis permisos corrcsponents
per iniciar-Íes.
Alertáis per Tinici d'aqüestes
remocions. el CIAG atura
detlnitivameiit les obres i delenniníi
la necessilatde realil/.ar-lii mía
excavado d'uigencia. At|uesla
s'inicia el qiialrc de nnu\' de 1991
acabant el 22 d'abril del maleix any,
amb rubjccliii piincipal tle
deleniiinar rexiensió de les troballes
i valorar-nc la seva impoilancia.

LLI seva redcscoberta s'ha
d'atorgar a Tesludiós de temes
locáis de Palamós Pere Trijueque
qui. ara la gairebé quatre iinys.
revisaiit diKaimentaeió conservada a
rArxiii Hisloric de Gia)na, Iroba el
inoi VUaivnys c<^n^ a topón i m per
design;u' aquest camp. Coneixedor
que els mols comem^ats anib el
preFix «vila» podien ser indicatius
d\m jacimenl d'epoca romana, ens
va comunicar aquesta sospila.
S"iniciÍL lina primera prnspecció del
lloc. en la qual hi van participar un
seguit d'estudiants d'arqneologia
¡untanient anib nosallres mateixos.
on s'hi lecollí un seguit de matciials
queconllnnaven rexistcnciadel
jacinicnl (T.S. SudgaMica. Aíncan:i
A i C, amíorcs Dressel 2/4. així
com restes de legules i ímbrices).

Vista iii'iwral
(Ir l'cílijici

Es dona concixemcnt d'aqucslcs
troballes al CIAG (Centre d'lnvcstigacions Art[ueologic|Ucs de Girona).

l'iniri {{'ima
de les rases
de iimspiTció.

UBICACIÓ DEL JAOMENT

lí-nikil

üiiib

^•^
laaiTríi^wt-- ! ^

1574] 18

Es localitza en el L[Li¡líime1re 40
de la comarcal C-2^5 GiriinaPalamós, entre el puig Míiruny til
nord i el puig Manxa al sud. A Test
es Iroben les naus comerciáis que
donen a la carretera,
El ¡acimcnl es iroba en un suau
pendent sobre teireny argilós de
sedimentaci6, Jusl davanl seu hi
passava l'antic camí Ral.
probablcmenl ja en luncionament en
c[xica romana.
La idoneitat del paratge triat com
a assenlameiu de la viMa es el
earacteríslic per aquests tipus
d'cxplolació: situal a la pLiil alta d'un
vcssant doniinant el paisalge del seu
entoni (coneixem Texisiénda de
/.ones d'aiguamolls ais voltaiUs). ben
comunicada |x:l pas al seu costal del
camí. prop d'una liera. amb íbnts
naturals i aigua abundant en el subsol.

A pail de rcxplnlaeió
agi'opecuária. la vil-la disposaria
probablcmenl d'allres recursos: la
puresa de l'argila sobre la qual
s"a.ssenta el ¡acinicnt possibilitaria
la seva explotado per a la
manufacturad ó de cerámica; la
seva ubicaciü en les eslribacions de
les Gavarres periiiclria també una
expiotació del bose i ais seus
enconlorns es loealil/a un /.una rica
en galena argentífera i pirita.
DELIMITA aÓ DE LA V¡L M
Uns deis objeclius primordials
de Texcavaeió d' urgencia lia estal
intentar delimitar l'extensió que
ocupa el ¡acimcnl. Bl melode i|iie
s'ba emprai lia cstat el d'obrir un
seguit de rases i sondeigs a
dif'crenls partsdcl tcn'cny. intcnlanl
trobar restes d'eslrucluies o. en el
seu delecte, nivells art[ueol6gics. A
l'bora de planiíícar la prospccdó
del camp sorgí la nceessital de
Irobar quin era el millor melode [ícr
realitzai' de la íonna mes acurada i
Hable aquesta aciuacit). CLIIÍLI teñir
en coniple, d'una banda, la gran
magnitud de l'espai a prospectar i.
de l'altra, el leí que una pait del
jaciment es trobava afectada per les
remocions. presentan! una
problemática substancialmcnt
diferent d'aquella que encara
i'estava intacta; a mes, el l'ct de ser
una excavació d'urgéncia liniitava
el poder fer cales estraiigríillques
en extensió.
Juntament amb aquesta tasca
de delimitació en extensió s'ha
i'ealitzat un esludi cslraügranc de
dues de les wines. que ha
esdevingut rexcavació
art|Ucol6gica propiamenl dita. A la
resta ens liem liniital a aixccar d
teireny suiJerllcial i netejar les
eslmclurcs visibles per poder
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ilclciininar l;i SL'va oriciiuició.
S()n í\c ilds ortla-s, les
LístiiiclLircs i L'l nialLT¡;il arqucolojiic
i.[Lic cus t'omcix de les tiadcs
cronologiqíies iiecessaries per
poder dat;ir les primerea. En
;inibdi>'> aspecles el nombre i
qualiuil h;i eslal abundós.

cvideneiaiu la impoiianeia del
jaeimciu.
Els ircballs realil/als han pusal
de manitcsl un segiiit d'ambils
üirereneials:
L'ahocadorii-'ifi. I. I): se siliia
a la paiT neeidenlal del ¡aeinienl,
.¡Lisi aquella al'eeKida per les
renuicions de lemi. La niatinilLid
d'aL|Liesl ara [ler aia eiis és
deseiHiegiiila. loi i L|ne sembla
íovqa. extens si rern cas a la laca de
cendics i a la Llis[Ters!Ó del material
ait|Lieol6jíic i|ue s'esiéu a tola la
IVaiija rehallada pei- les maquines.

El material arqueologie deseobei!
demoslra la calcgoria del jaciuieni.
Ja que liau a[iareeiil, a mes d'un
iinporuuu vokun Lleeerani¡ead"LÍs
con-eiU cutre mlljaii s. I d.C. i
miljan s. 111 d . C un seguil de
peces de luxe: icsseMes de niosaic
(blauques i negres), plaques de
niarbre. peces de collarel. ele.
Al nortl de rahncatlorcs
tocalilzaria pmbablemeiit un foi'n.
si fem cas a la gran L|uanlilal de
rcbuigs lanl de malcrial de
coiistiiieció com de cerámica
conuMia pas'sals de euila.
filjHitiiH:^. I. 2): l-lem
dentiminal així u una /.nna en la
qual s'han desciiberl tni seguil
d'esiruclLU-es de plañía circular.
L'exeavíLció parcial d'una
d'aL|uestes sembla provarque ens

//

l'lnrilti

fH'ucid!

amh lii v/fiiíiciiJ
(¡clMÜjiirnís
rivhtills /í'íf/f/ríifA
I cstriiawii--.
a¡>íiri'f;i/íií'\.

Vista </(• les
(íiinhn-s
íl'hipOlílKXI ¡III
(v'/i ai'iihiitlü ¡a
.sr\'ci i'Xi'iivdiió.
S'lii <ih\fnrii les
cliit's ifhcriiinw
t/nf tloiiiiiifii
i¡ /('.v aiiilbivi
(le \'íi¡<»\

[robem Llavanl d'mi iloUnti} (gran
aliiell) LUiionitH'.al. I'et que cus la
jxinsar en uiui zona
d'emmagalzematge.
EíUilci icnikil f/'/'i,'. /, j'J:
[."escavació ha ponal al descobeii
un seguil de inursque delimiten
diverses liahitacionsü'un ediliei.
així com d"altit.'s ámbilsdc difícil
intcipa'tació.
La cdiislrLicció piiiicipal.
malgral el seu delenoramenl
cstratigralle i esliTielural. s"ha
itleiitifical com acambrcs
d'hipocausí teambrasubtcn'ania
per a la pnxhicció d'aire calenl).
És, de leí, la pniva cvideiit que eiis
Irobem davaut d'una imporlanl
vil-la scuyovial. capa(^ de generar
edillcaciiins iledicadcs a satisler
neeessilats de lu\e del seu
propician.
L'cxcavació esiratigri^ilica
d'aqucsta zona ha [lermcs
deienninar i:|ue la conslmcciú
s'bauria tie datai' a miíjaii s. I d.C. i
hamia sol'cn tnuí modifieació amb
la iucorporació iPun annex al
principi del s. II d.C.
Aluvs esíntclíiivs (Fií-. I. 4i;
La pi'dspccciü de la resla del
terrciiy s'han realit/al miíjani^aiil
un scguit de rases que. naixent de
l'eilÜ'ici termal, abracen loUi
l'cxlensió de la zona a prospectar.
,^nlb aixo s'ha pogut delimitar
l'cxlensió del jacimenl,Jaque lian
aparegul gran c¡uantitai de murs.
Míilgrat estar absolutamcnt
limitáis peí leí que estiguin
descnberts ünicameiit LL nivell
superllcial. I'estudi d'aquests murs
suggereix. almcnys. ducs fases de
conslriicció de la vil-la. lanl jKr les
difeiÍMicies que Irobem en la
técnica conslaicliva com per la
scva difercnt onenlació.
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AñiEClACIONS
Vblcm fer notar la importancia
d'aquesi Jacimenl, Uint peí que ía a
la qualilat i exlensió de les
estiiielures irtibadescoin perla
perviveneia de l'ocupació en el
lemps. Si bé els murs els podeni
diaaren el segle I i el principi del 11
d.C, el material s<iiiii en
l'excavació ens parla d'una
ocupació que píxlfia ámbar al s. VI
LI.C Tanmateix. d'altres matcrials
indiquen una freqüentació de
l'inda't en plena edal mitjana.
Tul i que la inlervenció s'ha
liniitat a unacampanyad'urgcncia
aquesta apunta que ens U'ubem
davanl d"una gran viMa senyorial.
rexcavació de la qual apurlaria
dalles históriques prou impoilanls
com per {"Hiilcr enlendre el
pnhlament de la zona en cp[x;a
romana. L'opoilunitat de poder
excavar aquesta vil-la en la seva
Intalilal es immillorable, no només
peí propi interés científic sino també
perqué ptKlria dl'erir un al-licienl mes
per al turisme cultural de la zona.
Malgrat el püc interés mostrat
per r.'-Xiuntameni de Vall-llohivga
envers la seva rit|uesa patriniunial. si
atcnem a Taclitud ptx: coi-laboradora
mostrada per la piimera autcirilat
municipal des que va teñir imtícia de
Texcavació. penseni que seria
desitjable ajuslar el civi\ement
económic i urbanístic a la
n^ivindicació de la conservado del
patnmoni. Aquesta tasca esdevc
absolutamcnt ncecssaiia si no vtileni
arribar a un grau de dclenoRtmcnl
irreversible del nosire. ja malmés.
patiimoni cultural.
MARÍA JÍ)SÉ CAJA
XAVIER ROCAS
19 [575]

