T R E B A L L S
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Montserrat Tenas i Busquets

DARRERES INTERVENCIONS
A LA VILeLA ROMANA
(LA GARRIGA, VALL~SORIENTAL)

La vil-la romana de can Terrés (La Garriga,
Vallbs oriental) constitueix un dels exponents
més destacats de la civilització romana a la
nostra comarca. Des de les primeres notícies
del segle X I X , que ens parlen de la conservació
d'abundants estructures a l'aire lliure, fins els
nostres dies, el jaciment ha sofert un procés de
degradació gradual que de seguir amb el mateix
ritme ens podria fer témer per la seva desaparició. Les iniciatives d'estudi i investigació histdrica de les restes han estat abundants ( I ) . En
canvi, la preocupació per llur protecció i conservació ha estat quasi inexistentfins a l'actualitat. Darrerament, 1'Ajuntament de La Garriga
ha demostrat un interbs exemplar per la protecció del jaciment. Aquest interbs es va plasmar,
en un primer moment, en mesures de protecció
puntuals tals com la supervisió arqueoldgica de
les obres que afectessin el laciment. La mesura
cabdal consisteix a la promoció d'un avantprojecte que no només contempla la conservació
de les restes sinó també la seva difusió i posterior investigació (21.

[I] l ' i n k i per I'esbdi deliocimentdob io de fino11 del segle passo^, bIcom demoshen les q b n h pubIicocions:
- A d i o i Solanes, R., 1877,Sxwrrió a ia Goniga, Ripoll, Núria i Soni Joon de la Messes".
a: Medries & I'Asrotiodi Cutolona d'htunions Cienhtqws, vol. I.
- bnibell, L, 1878,"hcunió a ia Conigo".
o: Memoriesde I'Arrotioti b b k n a d'hcurrionr Gnlifiqws, vol. Il.
I. Moun' fw un &Is p r i m hisbn'odon qw vo m 5 x w b i m p ~ n c i ohisbn'w~rqum!+w de ks resks de Can Temés:
h u t i i SORO, J., 1949, HiPia de ia Com$. brcelo~,Romargd, 2.' editi 1980.
ks primem inkrve~mnso q u m ~ i q w scien$ws ks vo emprendre b Dipukió PmPmviMY d e d n o vers els anys 70.71s rerulfats d'oquesh
inveslig~ión d s s'hon puMiwt& manem ppniol:
Poxuol Guaxh, R., 1977, "biems de b n Tads tia Ganigoj".
o: InformaióArgum~ico,n: 25.

LI b ~ d'oinveshgc4ó orqumkgb vo ser conbuado I'any I983 per dren d'Aqumlogio del Mureu de Gmnollers, amb h 1ubvenc6 del Servei
d'Arqwologio de b gen em li^ de 6 3 n p :
Pordo iRdriguez, J., 1984,hcavotionso lavil41mmanode b n Temés [La Coniga).bmpanyo 1983.Gmnolkn, PublicotionsdelMuseude Gmnollers.
(2) Oni i Rovim, J. i l m s i Buqwk, M..,bl- nmo,vA
(3) Ops tii. nob 1.
(4) Opus. tit. nob 1.

LES PRIMERES MESURES DE PROTECCI~DEL JACIMENI:

U SUPERVISI^ ARQUEOL~GICADE LES OBRES DE LA
COMPANYIA TELEF~NICA.

Els tramits administratius:
L'any 1989 1'Ajuntament de La Garriga, conscient de la importhcia histbrica del jaciment i
de la degradació progessiva que I'afectava, va
comenqar a plantejar-se la seva protecció.
El primer pas es va produir en el moment en
qui: la Companyia Telefbnica va sol.licitar a
1'Ajuntament permís per realitzar unes obres
d'acondiciament de la línia de telkfons que
segueix el traqat de l'actual carretera N-152.
Aquestes obres afectaven l'entorn immediat de
la vilsla de can Terrés. Per aquest motiu, 1'Ajuntament es va posar en contacte amb el Servei
d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya,
el qual va sol.licitar la presi:ncia d'un arquebleg
que supervisés les obres.
El seguiment d'aquestes obres era de vital importhncia pel jaciment, ja que d'una banda, permetria actuar en una zona inkdita fins aleshores,
i de l'altra, podria aportar una informació essencial per determinar el límit occidental de la vilsla.
Cal tenir en compte que les anteriores intervencions arqueolbgiques no havien contemplat
aquest indret. L'any 1983 l'&ea d'Arqueologia
del Museu de Granollers havia realitzat una campanya d'excavacions per delimitar l'extensió de
la ~ i l . l a ( ~perb
) , només es van fixar els límits
Nord, Est i Sud. Les excavacions realitzades per
la Diputació Provincial de Barcelona l'any 197677 (4) es van centrar Únicament en la zona dels
banys, perb van permetre constatar l'existkncia
d'unes estructures semi destrui'des aue semblaven indicar precisament que la vil.la s'estenia
més enllh de la zona excavada, cap a l'oest. La
supervisió de les obres podia donar resposta
doncs, a una qüestió que havia quedat pendent
en les excavacions anteriors.
En comenqar les obres, el Servei d'Arqueologia
de la Generalitat es va posar en contacte amb
el Museu de Granollers, el qual va encarregar
la supervisió arqueolbgica a Montserrat Tenas
i Busquets (Llicenciada en Arqueologia i membre de 13Aread7Arqueologiadel Museu de Granollers).
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RESULTATS DE U SUPERVISI^

Figura 1: Planto de k r h l k r e h d e s en el quiment de k s obrer que la CnmponY;a T e k b i m va rwlitzar dumnt els meros de novembreiderembre
al jaciment de mn Temis ( q o n s P. Pérez i M. Tenas).

Descripció de les troballes:

A. Resks d'una antiga pimenbtio (possible onlc tomi).
B. Atumulotió de rerkr de material tonrhutliu romo.
C. Mur pdanyent a una eshwlum romana indekrminada.
D. Eshuttura indekrminada.
E. Atumulatió de reskr de makrial tonrtnrtku roma.
i. Atumukatio de reries de material tonshurku romo.

La supervisió es va limitar a documentar les
troballes que van aparkixer a l'interior de l'única
rasa que es va obrir, la qual atravessava l'entorn
immediat del jaciment al llarg de quasi 200 metres.
A la figura 1 podem observar les troballes que
va proporcionar la rasa. De nord a sud el primer
que es va constatar (A) fou una antiga pavimentació de dos metres d'amplada i un gruix aproximat de 40 cm., situada justament sota l'actual
camí rural que va a Malhivern. Aquesta pavimentació estava formada per un nivell de pedres
petites (de 5 a 10 cm.) que servia de base a una
capa uniforme d9arg&assa. Podria tractar-se
d'un antic carni la cronologia del qual no es pot
determinar a causa de la manca de material datable. Seguidament (B) va aparkixer una extensió
de 2'35 metres de longitud amb restes de material constructiu roma (tegules, fragments d'argamassa, cbdols, etc.) en procés de descomposició.
Aquestes restes podrien correspondre a l'enderroc de possibles estructures constructives de 1'6poca situades més enlla dels límits de la rasa.
En tercer lloc (C) es va descobrir un mur orientat
a Nord-oest que formava part d'una estructura
indeterminada que continuava fora de la rasa.
La llargkia documentada fou de 4 metres i la
profunditat de 95 cm., tot i que no es va arribar
als fonaments (figura 2 i fotografies 1 i 2). A
1'5 metres d'aquest mur va apar2ixer una estructura (D) formada per cbdols molt grans units

entre si amb altres de més petits. La seva interpretació és difícil a causa de la limitada extensió
observable. Les dues darreres troballes (E i F)
corresponen a acumulacions de material constructiu roma de les mateixes característiques que
la troballa B.

iotagmfio 1: Vilsla romona de Con Temis (Lo Ganiga, Vollis Oknbl). Virim partia1 de la msa rwlitzcda per I'omnditiameni de la linia kkknito, En
primer ph, mur prtonyento una eshuctum mmano indeknincda que m l n w forn dels limiks de b mro. In r w i i t z ~ i ód'uno htura extaoció en extensió
prmetri determinar la conknuiht d'cquesto erhwium i posribkment, la seva hl~ionalilpli rektió amb la v i l k (Fotagda de M. Tenas].
Figura 2: Mur pertanyent o una tonshuctib romana indeterminada(regons P. Perez, M. Tehs].
2.A. h seceió.
2.8. En planto.
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Cronologia de les troballes:
Si bé no és possible elaborar una interpretació
histbrica de les troballes a causa de les limitades
mesures de la rasa (65 cm d'amplada x 160 cm
de profunditat), I'anhlisi del material arqueolbgic que contenia la terra que les cobria permet
avanqar una cronologia general sobre el moment
de la seva construcció, utilització i/o abandonament. En tractar-se d'una supervisió i no d'una
excavació arqueolbgica, la recuperació d'aquest
material es va realitzar prescindint de la informació espacial que ofereixen els objectes quan s'excaven amb la metodologia arqueolbgica adeqüada. Per aquest motiu, la cronologia avanqada
haurh de ser constrastada i perfilada en una futura excavació en extensió.
El material constatat és el característic de l'kpoca
romana. Presenta un lapsus cronolbgic que se
situa entre el segle I a C, i els dos primers segles
de la nostra era, i que podria coincidir amb l'etapa de formació de la vil.la, és a dir, l'etapa de
funcionament dels banys. Aquest material es pot
classificar, segons la seva funcionalitat, en tres
grups: (1) restes de material constructiu (tkgules,
argamassa, cbdols, etc.), (2) fragments de grans
recipients (hnfores i dblies) utilitzats pel transport i I'emmagatzemarnent de productes alimentaris com l'oli, el vi i el salaó i (3) fragments
de recipients més petits emprats en la preparació
i el consum dels aliments (cerimica comú romana i diferents tipus de cerhmica sigildata -la
més antiga, anomenada aretina perqui. es produ'ia a Ithlia; la sudghl.lica, procedent del Sud
de Franqa i la hisphnica, produ'ida a la mateixa
Hisphnia romana-). L'existencia d'aquests tipus cerhmics indica la importhncia que tenien
pels habitants de la vilsla les relacions comercials
amb altres indrets de la Mediterrhnia.
Els resultats de la supervisió permeten afirmar
que en l'etapa de formació de la vilsla el límit
occidental no acabava en la zona dels banys sinó
que continuava cap a l'oest, potser fins la mateixa via romana que en l'antiguitat unia el territori d'Ausona amb la via Augusta i que a grans
trets seguia el mateix traqat que la carretera actual. Les estructures descobertes (particularment
al mur C) datades entre el segle I a C i el segle
I1 d C així ho demostren. La realització d'una
excavació en extensió que permeti el seguiment
d'aquestes estructures probablement possibilitarh la seva interpretació funcional i histbrica i la
determinació exacta del límit occidental i de
l'extensió total de la vilala.

L'AVANTPROJECTE DE PROTECCI~
DEL JACIMENT:
~
UNA S O L U C DEFINITIVA
L'any 1989,l'Ajuntament de La Garriga va encarregar a alguns membres de 1 ' ~ r e d'Arqueoa
logia del Museu de Granollers l'elaboració d'un
Avantprojecte de Protecció del Patrimoni Histbric i Arqueolbgic Municipal. El mes de gener
d'enguany 1'Ajuntament va aprovar les línies
d'actuació prioritiries que contemplava aquest
avantprojecte, que consistien a la realització
d'un Iventari del Patrimoni Histbric i Arqueolbgic Municipal i el consegüent Pla Especial de
Protecció del mateix.
En aquest avantprojecte també es destacava la
necessitat d'elaborar una estrategia de protecció
immediata pel jaciment de can Terrés, el qual,
malgrat ser un dels assentaments més importants
del municipi, es trobava en un estat preocupant
de degradació. L'Ajuntament també va assumir
aquesta necessitat, i va endegar un segon avantprojecte específic que possibilités la recuperació
del jaciment.
Aquest avantprojecte, que ja es troba en poder
de 1'Ajuntament pendent de la seva aprovació,
contempla com a mesures prioritiries la declaració del jaciment com a Bé d'1nteri.s Cultural,
per tal d'assegurar la seva cobertura legal. Es
tracta d'instaurar, de forma definitiva, el mateix
procediment que va seguir 1'Ajuntarnent en tramitar la supervisió arqueolbgica de les obres de
la Companyia Telefbnica. Una segona mesura
prioritaria consisteix a la consolidació i protecció de les restes a l'aire lliure i la protecció de
les restes del subsbl, per evitar l'imminent perill
de desaparició que amenaqa el jaciment.
D'altra banda també s'hi proposen altres mesures addicionals encaminades a proporcionar un
rendiment pedagbgic, cultural i científic al jaciment, el qual ha esdevingut en aquests darrers
anys un punt de partida important en l'estudi de
la histbria comarcal i un complement destacat
en l'explicació i el gaudi de la nostra histbria.
L'establiment d'un calendari de visites comentades per especialistes, la realització d'una exposició i de diverses publicacions monogrhfiques
que complementin les visites, etc., constitueixen
mesures que contribu'irien a recuperar la identitat
cultural i histbrica del municipi i augmentar el
respecte pel nostre patrimoni. La realització d'una investigació arqueolbgica exhaustiva podria
oferir un quadre complert de la dinhmica d'aquesta vilsla romana que testimonia més de siscents anys de la nostra histbria.
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La vildo romana de can Tarrés durant els anys 70 (foto 1) i Jbny lW0 [foto 2)

