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La vil·la romana dels Munts (Altafulla, Tarragonès)
FRANCESC TARRATS BOU i JOSEP ANTON REMOLÀ VALLVERDÚ*

Des d’època d’August, sortint de Tarraco en direcció nord-est s’encarava el 
tram de via Augusta que conduïa a la recentment fundada ciutat de Barcino. El pai-
satge per on discorre la via està format per una alternança de platges i promontoris 
miocènics (puntes i caps) i de petites valls i turons. A partir de la desembocadura 
del riu Gaià, el paisatge es comença a obrir formant una plana limitada al nord pel 
bloc del Gaià i, més enllà, la plana del Baix Penedès (fi g. 1).

En el tram de via Augusta que s’estén entre Tarraco i l’Arc de Berà, límit sep-
tentrional del Camp de Tarragona (DUPRÉ 1994), es documenten un seguit d’evi-
dències arqueològiques d’època romana. En relació directa amb el tram viari es 
destaquen el monument funerari de la Torre dels Escipions i el mateix arc honorí-
fi c de Berà. Entre l’un i l’altre, a l’esquerra de la via, la pedrera del Mèdol. Els indicis 
restants corresponen a vil·les i establiments o instal·lacions rurals que sorgeixen 
en relació amb aquest important eix viari.

El jaciment arqueològic dels Munts és el resultat d’una dilatada successió d’edi-
fi cacions generades al llarg de més de sis segles d’ocupació estable i pràcticament 
ininterrompuda (segles I-VI/VII dC).1 Al llarg de l’alt imperi, el període de màxim 
desenvolupament arquitectònic, la vil·la va patir successives transformacions que, 
sumades a les estructures corresponents a fases precedents i posteriors, confi gu-
ren una realitat arquitectònica de complexa interpretació i articulació seqüenci-
al. Les darreres intervencions arqueològiques —base per a una primera proposta 
hipotètica de l’evolució arquitectònica de les vil·les que es van anar succeint als 
Munts fi ns a la tardoantiguitat— han confi rmat la complexitat que les primeres 
campanyes d’excavació ja van permetre intuir.

Les primeres notícies relatives a l’existència de restes antigues als Munts da-
ten del tercer quart del segle XVI (PONS D’ICART 1572/1573). Tot i aquest reco-
neixement primerenc, la historiografi a dels segles XVII-XIX no torna a fer-hi cap 
referència més. A inicis del segle XX, les restes van despertar l’interès de curiosos i 
investigadors com J. Vilaró (1905), rector d’Altafulla, i l’eminent arqueòleg P. Bosch 
Gimpera (1925), autor d’una breu nota amb una primera relació de les restes vi-

*Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT).
1 També s’han documentat evidències d’una àrea d’enterraments d’època neolítica i d’una 

ocupació altmedieval i freqüentacions posteriors.
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sibles en superfície.2 Entre ambdues dates, l’any 1918, la Comisión Provincial de 
Monumentos es fa ressò de la troballa d’unes 15 o 20 inhumacions d’època roma-
na en fossa i coberta de lloses “en la colina de Vista Alegre, a dos kilómetros de 
Torredembarra, entre la vía férrea y el mar”.3

En el seu manuscrit, J. Vilaró fa referència als banys de la platja i a la troballa 
de més de 600 monedes del baix imperi durant els treballs de replantació d’una 
vinya situada en una zona de difícil localització topogràfi ca4 (MORERA c. 1910, 215). 
J. Vilaró identifi ca les ruïnes amb Palfuriana, primera statio esmentada en els iti-
neraris al nord de Tarraco, i afegeix un comentari sobre l’etimologia del topònim 
Cenna, idèntic al que ja havia fet Lluís Pons d’Icart en el segle XVI. Per la seva ban-
da, P. Bosch Gimpera interpreta les ruïnes dels Munts com una “vila amurallada” o 
“poblat” i aventura una hipotètica relació amb les pedreres de l’entorn: “Qui sap si 
la població dels Munts degué la seva existencia a aquestes explotacions i que a ella 
hi visqueren els empressaris i trevalladors d’aitals canteres” (BOSCH GIMPERA 1925). 
Finalment, qüestiona les propostes d’identifi cació de Palfuriana amb els Munts i 
l’etimologia del topònim Cenna.

Després d’una primera exploració visual (1944), l’any 1948, J. Sánchez Real i I. 
Valentines Llobell aprofi ten els treballs de replantació d’una vinya per efectuar les 
primeres comprovacions de les restes ocultes en el subsòl. La riquesa arqueològica 
del jaciment es va posar de manifest amb la localització de quatre mosaics en la 
zona on, posteriorment, es van poder identifi car l’extrem oriental del braç nord de 
l’ambulatio i les tres estances que, obertes al braç oriental, integren un gran tricli-
nium. Més tard, l’any 1953, la replantació d’una altra vinya a la plataforma superior 
del jaciment va aportar noves dades com la localització d’uns banys —les anome-
nades “termes superiors”—, aleshores interpretats com a tardans, i la identifi cació 
de la “Tartrana” com un dipòsit d’aigua (SÁNCHEZ REAL 1971).

Pel que fa a la naturalesa de les restes, J. Sánchez Real s’hi refereix, principal-
ment, com les “ruinas” o el “lugar” dels Munts, i situa el seu període d’existència 
entre els segles I i III dC. Considera que aquestes restes —com ja havia fet J. Vilaró— 

  2 De la descripció —acompanyada de fotografi a (BOSCH GIMPERA 1925, fot. 1)— de P. Bosch 
Gimpera es desprèn l’existència d’un segon “torreó” —al nord de l’actualment conservat— i d’un 
pany de mur enllaçant aquest amb el dipòsit “Castel”. En la fotografi a s’aprecia que aquesta segona 
“torre” es conservava fi ns a una alçada igual o superior a la situada més al sud, encara dempeus. 
S’observa també una obertura quadrangular, similar a la que s’intueix a l’absis meridional, que 
podria estar relacionada amb l’estança calefactada documentada a la part superior en el decurs de 
les excavacions realitzades l’any 1982. En les publicacions posteriors no es fa referència a aquest 
segon “torreó”, del qual actualment només en resten lleugers indicis formant part d’un marge de 
pagès.

  3 Probablement formarien part de la necròpolis documentada en extensió l’any 1997 a l’oest 
de la vil·la, així com l’enterrament documentat l’any 1987 durant els treballs d’urbanització del 
carrer dels Munts (v. infra).

  4 Cinquanta anys més tard, J. Sánchez Real localitza 227 monedes procedents d’aquest “tre-
soret” —aproximadament un terç del total— i situa el lloc de la troballa en la zona on l’any 1948 
es van localitzar quatre mosaics (SÁNCHEZ REAL 1971, 158). Basant-se en la documentació facilitada 
per J. Sánchez Real (1971, 155-158), F. Mateu Llopis fa un estudi preliminar del lot de 227 antoni-
nians compresos entre Gordià Pius (238-243 dC) i Pòstum (257-268 dC) (MATEU LLOPIS 1950).
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corresponien a Palfuriana, adduint arguments toponímics i corregint la distància 
en milles respecte a Tarraco indicada als itineraris (7 en comptes de 16-17 milles). 
A partir de l’anàlisi de les estructures i de la seqüència estratigràfi ca, conclou que 
es tracta “de una zona en la que se vivió intensamente sólo en una época”, en la 
que hi ha “dos momentos en que se construye” i que fou abandonada com a conse-
qüència de “varios incendios provocados. (¿Destrucción, incendio y abandono? 
o ¿saqueo, destrucción e incendio?)” (SÁNCHEZ REAL 1971, 131-132). A partir de les 
excavacions practicades i de l’estudi d’una part del “tresoret” trobat a principis del 
segle XX (MATEU LLOPIS 1950), arriba a la conclusió que aquesta destrucció va tenir 
lloc “alrededor del año 260 por el fuego” (SÁNCHEZ REAL 1971, 158).

Després d’un llarg parèntesi, les excavacions no es reprenen fi ns al mes de 
novembre de 1967 a càrrec de P. M. Berges, nomenat director del Museu Arqueolò-
gic. Entre 1967 i 1969 les excavacions es van centrar, bàsicament, en la plataforma 
superior, entre els àmbits més orientals oberts al braç nord de l’ambulatio i la 
canalització principal documentada l’any 1953. També es va intervenir a l’extrem 
oriental del braç nord de l’ambulatio i en el triclinium durant els treballs d’ex-
tracció dels mosaics documentats l’any 1948. L’hivern de 1969/1970 es va dur a 
terme una intervenció als banys de la platja i, a partir de 1970, les excavacions 
es van desplaçar a l’àrea dels banys meridionals —les anomenades “termes inferi-
ors”—, on ja s’havia realitzat un sondeig previ l’any 1968, i van continuar amb més 
o menys ritme durant els anys següents. El 1972, l’Estat inicià el procés d’adquisició 
de les parcel·les ocupades per les restes arqueològiques dels Munts i les del seu 
entorn, i l’any 1974 s’excavà el “dipòsit Castel”, situat al nord de la vil·la. La intensa 
activitat d’excavació desenvolupada durant aquest període en àmplies zones del 
jaciment contrasta, però, amb l’escàs volum dels treballs científi cs derivats d’aque-
lles actuacions.5

P. M. Berges identifi ca les restes com a corresponents a una única vil·la romana 
(“aunque de extensión y fasto poco frecuentes”  ) 6 i zonifi ca el jaciment en quatre 
àrees integrades per diversos àmbits de desigual defi nició: zona A o principal, zona 
B o termes de la platja i zona C o pedreres. En la zona A s’integra el conjunt de la 
vil·la, incloent-hi la plataforma superior, l’hortus, l’ambulatio i àmbits annexos, 
els banys meridionals, etc. Pel que fa a la dinàmica arqueològica de les restes, els 
plantejaments de P. M. Berges no pateixen grans modifi cacions entre 1971 i 1977: 
la vil·la es construiria en època de Claudi i l’ocupació s’estendria fi ns al segle V dC, 
tot i patir les conseqüències de la invasió francoalamana en el segle III dC que la 
van reduir a una part del conjunt arquitectònic, quedant la resta en estat de ruïna 
(BERGES 1970a, 87; BERGES 1971, 142). Amb més o menys precisió, fa esment de 
troballes que considera singulars o signifi catives, com un encuny de bronze amb el 
nom de Caius Valerius Avitus (propietari de la vil·la en època d’Antoní Pius), una 
sivella de bronze visigoda, monedes romanes (des de Claudi fi ns a època tardana) 

  5 Les publicacions es redueixen, bàsicament, a dos informes preliminars publicats al Boletín 
Arqueológico (1971) i a Estudis Altafullencs (1977) centrats, principalment, en la descripció dels 
banys meridionals.

  6 També insinua, basant-se en els tres conjunts de banys documentats, que podria haver tingut 
“una explotación o uso de tipo termal-religioso o de termas-casa de juegos” (BERGES 1977, 29).
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i ceràmiques (predomini de la TS Africana C, característica del segle III dC). Berges 
assenyala que l’estatuària recuperada correspon al segle II dC, i destaca la troballa 
de dos capitells de marbre que data, basant-se en les seves característiques tipolò-
giques, en el segle IV dC.

A partir de 1982, les excavacions van deixar pas a una etapa de refl exió i actu-
acions contingudes que va derivar en la redacció d’un Pla Director que —després 
d’analitzar l’estat de la qüestió pel que fa als coneixements i dubtes que planaven 
sobre el conjunt arqueològic com a resultat de les intervencions fi ns aleshores du-
tes a terme i després d’analitzar, també, la idoneïtat dels Munts com model d’ocu-
pació del territori al voltant de Tarraco— defi nia els criteris i ordenava les futures 
actuacions, tant les referides a la recerca com a la conservació o la difusió.

Entre 1987 i 1989 es van dur a terme diverses actuacions puntuals de con-
dicionament i excavació sota la direcció de M. Vilalta i F. Tarrats. Les excavacions 
es van centrar en la plataforma superior: el sector al nord del “dipòsit Castel”, el 
peristil —la principal estructura del que Berges havia interpretat com a “termas 
superiores”— i l’àmbit absidat del tancament nord-occidental del conjunt. També 
es va excavar la part conservada d’un dipòsit situat a l’est de la vil·la. A aquestes 
intervencions cal afegir les excavacions d’urgència, fora dels límits actuals del jaci-
ment, d’un enterrament en fossa coberta amb tegulae (al nord de la vil·la)7 i d’una 
estructura excavada a la roca que van afl orar en el decurs dels treballs d’urbanitza-
ció del carrer dels Munts.

L’any 1995 es va redactar una proposta d’actuació en el conjunt arqueològic 
de la vil·la romana dels Munts que incloïa el condicionament general del jaciment 
(desbrossament, sanejament, regularització de perfi ls, restitucions puntuals d’es-
tructures, etc.), l’excavació del braç nord de l’ambulatio i de diversos sondeigs de 
comprovació estratigràfi ca i la dotació d’una infraestructura museogràfi ca bàsica 
(restauració, regularització de perfi ls, disseny d’un itinerari i senyalització). Aquest 
mateix any 1995 es va dur a terme l’excavació del braç nord de l’ambulatio, d’un 
tram del braç oriental de l’ambulatio i de tres petits sondeigs als àmbits que inte-
gren el gran triclinium. L’any següent, i fi ns a inicis de 1997, l’activitat arqueològica 
es va centrar en l’excavació de sis de les estances situades al nord d’aquest tram de 
corredor i de dos petits sondeigs en el pòrtic del triclinium i el mitreu, abans de 
la seva identifi cació.8 A fi nals de 1997 es va dur a terme una intervenció d’urgència 
a l’oest de la vil·la, on es va documentar una necròpolis d’època tardana associada 
a la fase tardoantiga de l’assentament (segles IV-VII dC) (GARCIA et alii 1999). L’any 
1999 es va excavar el farciment de la canalització que discorre entre el dipòsit 
construït a mitjan segle II dC per mandat de C. Valerius Avitus i Faustina i els 
banys meridionals. Posteriorment, P. Otiña (2005) publica els resultats de l’estudi 
parcial dels materials ceràmics recuperats durant les excavacions de P. M. Berges.

  7 Com en el cas dels enterraments documentats l’any 1918 al turó de “Vista Alegre”, estaria 
relacionat amb la necròpolis excavada en extensió l’any 1997 (v. infra).

  8 Els principals resultats obtinguts en aquestes excavacions (1995-1997) es resumeixen en 
dues publicacions: TARRATS et alii 1998 —amb estudis específi cs a càrrec de T. Marot i E. M. Kop-
pel— i TARRATS et alii 2000. De la primera publicació es va fer una tirada a part a càrrec de l’Ajun-
tament d’Altafulla.
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Els anys 2004 i 2005 es reprenen les excavacions amb l’objectiu de resoldre 
la problemàtica de la connexió entre el nucli central de la vil·la i els banys meri-
dionals. Amb aquesta fi nalitat, es va incidir en diversos sectors amb actuacions di-
verses (neteges superfi cials, sondeigs i excavacions en extensió). Així mateix, es va 
actuar en els nivells constructius de l’extrem oriental del braç nord de l’ambulatio 
per verifi car la cronologia inicial de la vil·la i a l’angle NE de l’hortus per obtenir 
dades per poder determinar l’evolució estratigràfi ca i arquitectònica d’aquest es-
pai central de la vil·la.

El jaciment s’estén, principalment, pel vessant occidental del cap Roig, un turó 
costaner d’origen miocènic situat a uns 12 km al nord-est de Tarraco i proper a la 
desembocadura del riu Gaià (fi g. 2). El pendent es projecta vers l’oest formant un 
replà regular delimitat per dues depressions encarades al mar i al corredor prelito-
ral. El nucli central de la vil·la dels Munts es va instal·lar en el replà, i es va estendre 
pel vessant meridional fi ns a connectar amb els grans banys meridionals a través 
d’una ambulatio que voreja l’angle nord-oriental de l’hortus. A una certa distància 
d’aquest nucli es localitzen restes de cisternes i estructures annexes (cap a l’est), 
uns banys a peu de platja, una pedrera a l’est i una àrea d’enterraments d’època 
tardana a l’oest, tots ells vinculats o relacionats amb alguna de les fases de la vil·la 
dels Munts (fi gs. 3 i 4).

Les darreres intervencions arqueològiques a l’extrem nord-oriental de l’ambu-
latio permeten situar la construcció, en època d’August, d’una primera vil·la que 
—amb reformes i modifi cacions— es manté en ús fi ns a època fl àvia avançada o 
inicis del segle II. Tot i que la coneixem molt parcialment, podem apuntar que es 
tracta d’una edifi cació de considerable extensió —de la qual només coneixem 
amb una certa precisió una part de l’àrea productiva— que segueix un model 
arquitectònic i funcional diferent del que caracteritza la vil·la que la substitueix, 
construïda a inicis del segle II dC, a la qual corresponen la major part de les estruc-
tures actualment conservades. 

A la vil·la del segle I podem atribuir, amb seguretat, les premses documentades 
sota l’extrem oriental del braç nord de l’ambulatio i un dipòsit localitzat en el 
sector de l’hortus. També, a partir d’una observació preliminar, es pot associar amb 
aquesta primera fase la premsa situada a l’est de les esmentades, documentada en 
les excavacions de fi nals de la dècada dels 60 i inicis de la dels 70 del segle XX (fi g. 
5). Al costat oriental d’aquestes estructures es va localitzar un conjunt de dolia que 
va ser atribuït a la part rústica de la vil·la (BERGES 1977, 35) i que caldria associar 
també amb la vil·la del segle I dC.

Al nord, a l’oest i al sud d’aquestes evidències clarament relacionades amb la 
vil·la del segle I dC es documenta la presència de murs caracteritzats per una tèc-
nica constructiva similar. Prenent com a indici aquesta particular caracterització i 
—quan existeix— l’evidència estratigràfi ca, és possible intuir que l’edifi cació s’es-
tenia des de la plataforma superior fi ns al posterior emplaçament dels banys meri-
dionals de la vil·la del segle II. Les estructures i àmbits atribuïts a aquesta primera 
vil·la tenen una funcionalitat de caràcter bàsicament productiu (premses, dipòsit 
i àrea d’emmagatzematge). De la pars urbana, que probablement s’estenia per la 
plataforma superior, procedirien els fragments de pintura mural recuperats en els 
nivells d’amortització de les premses que regularitzen l’espai per a l’erecció de la 
vil·la d’inicis del segle II. 
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Un model de vil·la amb una orientació productiva basada en l’explotació de 
les terres de conreu de l’entorn i afavorida per una ubicació estratègica, entre el 
traçat de via Tarraco-Barcino i la costa. De l’estudi de la terra sigillata altimperial 
es desprèn un impuls signifi catiu de la vil·la en aquest període (TARRATS 2003, 316-
318). Convé assenyalar que aquest moment coincideix amb el de màxima produc-
ció i difusió dels contenidors amfòrics destinats a l’exportació del vi tarraconense, 
principalment les formes Pascual 1 i Dressel 2-4.

A inicis del segle II, la vil·la precedent és, almenys en gran part, derruïda per a 
la construcció d’una nova edifi cació seguint el model de villa maritima itàlica que 
es mantindrà vigent, amb modifi cacions i reformes, fi ns al darrer quart del segle III, 
quan un incendi afecta part del nucli central de l’edifi ci. La vil·la que s’erigeix en 
aquest moment consta d’un cos central, que ocupa la plataforma superior, articulat 
a l’entorn d’un peristil i obert a un gran jardí (hortus) situat al sud i a un nivell infe-
rior respecte a la planta principal. El cos central connectava, mitjançant una ambu-
latio en L, que delimitava dos dels costats del jardí, amb els banys emplaçats al sud, 
la primera fase dels quals també dataria d’inicis del segle II (fi g. 3 i 7). El profund 
estat d’arrasament que afecta a les estructures de la plataforma superior i la manca 
de documentació derivada de les excavacions arqueològiques dutes a terme en el 
decurs dels anys 60/70 del segle XX impedeixen plantejar, ara com ara, atribucions 
i interpretacions que vagin més enllà de les meres suposicions. La major part de les 
restes posades al descobert en la plataforma superior, corresponents fonamental-
ment a dipòsits subterranis i construïdes amb opus caementicium, s’adscriurien a 
aquesta fase o a reformes posteriors. Per sota dels nivells de circulació dels àmbits 
d’aquest moment s’aprecien murs de pedra lligada amb argila i pilars de carreus 
que podem relacionar amb la vil·la precedent i que es conserven sota un nivell de 
terraplenament de potència variable en funció del pendent original.

Des del peristil que articula el cos central s’accedia a través d’unes escales al 
braç septentrional de l’ambulatio, un tram de criptopòrtic excavat parcialment a la 
roca i pavimentat amb mosaic (fi g. 8) que donava accés a un seguit d’estances (cu-
bicula), també parcialment excavades a la roca, formades per cambra i avantcambra 
(TARRATS et alii 1998 i 2000).  Algunes d’aquestes estances, així com el criptopòrtic, 
presenten un estat de conservació que posa de manifest la riquesa decorativa del 
conjunt. Per a la construcció del criptopòrtic, primer s’alcen els murs que delimiten 
el corredor (orientats aproximadament E-W) i, després s’extreu —on cal (extrem 
occidental)— la roca que forma el subsòl deixant vista la fonamentació dels murs 
que seran, més tard, revestits amb pintura mural. En aquesta mateixa reestructuració 
s’inclouen les estances que s’obren al corredor criptoporticat, construïdes un cop 
realitzat el rebaix, allí on la topografi a ho exigia, i alçat el mur de fons. La distribució 
interna de les estances es realitza posteriorment fonamentant els murs amb sòcol 
d’opus caementicium i alçat de tovots directament sobre la roca retallada. Per so-
bre del criptopòrtic s’estendria una galeria porticada oberta al jardí i connectada 
amb la planta principal de l’edifi ci de la que formarien part tant el peristil com les 
estances que s’estenien per la plataforma superior (TARRATS et alii 1998 i 2000). 

Formant angle recte amb el criptopòrtic s’estenia un tram de pòrtic que conduïa 
fi ns als banys. A aquest braç oriental de l’ambulatio s’obria un, almenys en la seva 
etapa fi nal, gran triclinium format per una sala principal decorada amb set brolla-
dors octogonals seguint la disposició en U dels lecti (fi g. 6) i dues secundaries acces-
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sibles des de l’anterior i destinades a activitats lúdiques i complementàries associa-
des als àpats (música, dansa, etc). Aquest conjunt, construït amb paraments d’opus 
caementicium encofrat amb pilars de carreus, comptava amb un pòrtic a la façana 
meridional que, en un moment posterior, permetia accedir al mitreu situat a l’est.

Un dels cubicula del criptopòrtic va ser transformat en cisterna a mitjan segle 
II per mandat dels nous propietaris, C. Valerius Avitus i la seva dona Faustina. La 
cisterna subministrava aigua a una font situada al peu d’un frontal decorat amb la 
representació d’Oceanos i una inscripció pintada, en tabula ansata.9 Des d’aques-
ta font, a través d’una canalització soterrada, l’aigua de la cisterna era conduïda a 
una ampliació dels banys meridionals, concretament fi ns al nimfeu/piscina frigi-
daria. El rebaix de la roca que s’havia fet anteriorment per a la creació del cripto-
pòrtic i de les estances annexes va interrompre les canalitzacions provinents de la 
plataforma superior, un fet que va obligar a replantejar, almenys en part, la xarxa 
de distribució hidràulica.

A l’est del pòrtic que forma la façana meridional del triclinium es construeix, 
en un moment encara per precisar (entre mitjan segle II i mitjan segle III), un gran 
edifi ci de planta rectangular (30 x 8,10 m de mesures interiors) corresponent a la 
gruta (spelaeum, anthrum) d’un mitreu (mithraeum) de dimensions equiparables 
a les del Mitreo delle Terme di Caracalla, a Roma (fi gs. 3 i 9-11). La gruta estava 
precedida per una cambra (pronaos) de planta irregular destinada als preparatius 
del banquet ritual propi d’aquest culte mistèric d’origen oriental que tenia lloc a 
l’interior de la gruta. La irregularitat de la pronaos respon a la necessitat d’encai-
xar l’alineació del pòrtic —que segueix l’ortogonalitat general de la vil·la— amb 
la del mitreu, lleugerament esbiaixada i ajustada, probablement, a una determinada 
posició solar. De fet, el pilar més oriental del pòrtic (ara d’accés al mitreu) queda 
integrat a l’interior de la pronaos per la construcció del mur occidental de tanca-
ment, en el qual s’obre una porta. En un moment posterior (dins del segle III), els 
restants espais entre pilars es van clausurar tancant, almenys parcialment, el cor-
redor d’accés. Els espais que precedeixen la gruta, comunicats a través de portes 
amb escales, determinen que aquesta quedi semisoterrada, aïllada, com correspon, 
en un cosmos propi i amagada als ulls dels no iniciats.

L’estructura restituïda de la planta de la gruta, fortament malmesa com a conse-
qüència de l’espoli dels materials constructius, respon a la caracterització arquitectò-
nica pròpia d’aquests recintes de culte: planta rectangular, corredor central, banque-
tes (podia o praesepia) adossades als murs llargs amb escales per accedir a la part 
superior i estirar-se per menjar i, fi nalment, aula de culte, a l’extrem oposat a l’entrada. 
Els murs perimetrals del mitreu, probablement en opera quadrata, han desaparegut 
i es conserva només una part de les fonamentacions (opus caementicium), els murs 
de límit de les banquetes (trams d’opus caementicium amb blocs de pedra del Mè-
dol embeguts), part del podi nord, algunes traces del paviment i una canalització. 

En la gruta, al costat de l’accés, es van recuperar una ara anepígrafa in situ 
(MNAT EM-04-2262) adossada a la banqueta meridional i, en el frontal oposat, l’em-
premta d’una altra. Probablement estaven dedicades a Cautes i Cautopates, els 

  9 EX PRAECEPTO / AVITI ET [FAV]STINAE ·N·N· / CISTERNA·[FA]CTA·LATA·P· / XII[I]-
[LO]N[GA·P·XV]I[I]·ALTA·P·X· / C[A]PTI M [ ] CXXV.
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dadòfors que acompanyen la fi gura de Mithra. Aproximadament en el centre de 
l’eix longitudinal10 es localitza una base de pedra —amb encaix i restes de morter 
en la superfície i destinada a un element no identifi cat (ara, escultura o relleu)— i, 
a l’extrem més proper a l’aula de culte, sobre la coberta d’una canalització que cre-
ua transversalment el corredor, una ara triangular. Tot i que no es conserven traces 
del paviment del corredor,11 les diferències observades en els nivells preparatoris 
suggereixen una diferenciació entre la meitat occidental (argila compactada), més 
propera a l’entrada, i l’oriental (restes de morter), al costat de l’aula de culte. Aquest 
possible canvi en el paviment coincideix amb dues fornícules en les banquetes, 
una de quadrangular en el podi nord i una de semicircular en el meridional. El 
paviment hidràulic d’aquesta segona indica una relació amb l’aigua, un element 
fonamental en la litúrgia mitraica (el bateig permetia a l’iniciat rebre el grau de Leo, 
el primer dels graus superiors).

En el punt de contacte entre les banquetes i l’aula de culte es va documentar 
una canalització amb dos orifi cis als extrems destinats a recollir líquids relacionats 
amb el cerimonial (aigua o sang). De l’aula de culte, tripartida, només es conserven 
les fonamentacions. L’àmbit central, en eix amb el corredor, degué estar presidit 
per una imatge representant la tauroctonia —la mort ritual del brau per part de 
Mithra— de la qual no s’ha recuperat cap resta, com tampoc d’altres elements ico-
nogràfi cs de marcada simbologia mitraica que, necessàriament, degueren ocupar 
l’espai exigit pel ritual.

També els banys meridionals experimenten successives ampliacions a partir 
del projecte original d’inicis del segle II (fi g. 7). A partir d’una anàlisi superfi cial de 
les estructures visibles (no disposem de dades estratigràfi ques) s’observen dues 
reformes que acaben per confi gurar uns banys de dimensions similars als de les 
termes amb Heliocaminus de Villa Adriana (Tívoli). A aquest conjunt bàlnic cal 
afegir els banys de la platja —construïts probablement en el segle II per comple-
mentar els equipaments adreçats a l’oci—, amb el mateix mar com a frigidarium. 
Entre l’edifi ci de banys i el mitreu s’ubicaria, possiblement, un espai descobert que 
podria haver estat dedicat a palestra. Resulta difícil comprovar aquesta atribució 
per la profunda alteració d’aquest sector com a conseqüència dels treballs agríco-
les posteriors i de l’erosió dels nivells arqueològics.

En defi nitiva, la vil·la del segle II, amb les reformes que es produeixen tant 
en aquest segle com en la primera meitat del següent, constitueix un magnífi c 
exemple de vil·la senyorial adreçada a l’oci, el lleure i la representació social. Tot i 
no conèixer el propietari anterior, sabem que a mitjan segle II la propietat estava 
en mans de Caius Valerius Avitus, enviat per l’emperador Antoní Pius a Tarraco i 
duumvir d’aquesta ciutat. L’arquitectura de l’edifi ci expressa la voluntat de servir 

10 En aquest sector es van recuperar, fora del context original, un fragment d’un grup escul-
tòric (MNAT EM-04-2604-2) i una altra ara anepígrafa (MNAT EM-04-2613-1), en fase d’estudi en 
aquests moments.

11 La marcada diferència entre la línia de paviment que indica l’arrebossat dels frontals de les 
banquetes i el conservat és difícil d’explicar per una simple erosió. És possible que el paviment 
tingués una forta simbologia mitraica que fos sistemàticament eliminada durant l’espoli de l’edifi -
ci, a fi nals del segle IV o inicis del V.
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com a escenari de les activitats que segons Plini el Jove distingeixen els de la seva 
posició social:12 llevar-se vers l’hora primera, meditar, fer obrir les fi nestres, dictar a 
l’escrivent; a l’hora quarta o cinquena, passejar, meditar i dictar; passejar en vehicle, 
dormir, passejar, declamar, passejar, untar-se, fer exercici, banyar-se, sopar amb un 
lector, escoltar el comediant o el lirista, passejar amb els seus, conversar; esporàdi-
cament caçar i atendre els masovers, activitats ambdues per les quals no demostra 
excessiu interès, especialment la segona.13

Aquesta visió de la vil·la com un espai en el camp destinat al lleure i l’oci es 
plasma arquitectònicament en grans edifi cacions dotades dels equipaments més 
refi nats, tot aprofi tant al màxim la confi guració de l’entorn per potenciar les pa-
noràmiques visuals i paisatgístiques del conjunt. En el cas de la vil·la dels Munts, 
l’edifi ci principal, en un replà del vessant que domina visualment el tram de cos-
ta fi ns a Tarraco, té la façana sud-occidental orientada a un gran jardí delimitat 
per una ambulatio que, passant per davant del triclinium, mena als grans banys 
meridionals i, una mica més enllà, als banys de la platja. Una disposició ordenada 
d’edifi cis, pavellons, construccions secundàries (incloent-hi, en el nostre cas, un 
edifi ci de culte mitraic) i espais enjardinats units per vials i caminets (ambula-
tiones o gestationes) destinats a recórrer el conjunt gaudint de la conversa i de la 
contemplació de les diverses perspectives visuals. Un conjunt que es complemen-
ta amb una esplèndida decoració de la qual se n’han recuperat diverses mostres 
(fi gs. 12-13).

Un model de vil·la que, en paraules de P. Zanker, “divenne il palcoscenico di 
un nuovo stile de vita del tempo libero” (l’otium) (ZANKER 1993, 23). Un escenari 
adequat com el de la vil·la que Plini posseïa en terres d’Etrúria: “[15] […] L’edifi ci 
és compost de diverses estances, i àdhuc d’un atri construït a la faisó antiga. [16] 
Davant del pòrtic hi ha una terrassa dividida i separada en diversos erols per murs 
de boix, des d’aquí s’estén en declivi una catifa d’herbei, on hi ha, retallades en 
boix, fi gures d’animals posades, simètricament, l’una en front de l’altra. A peu pla 
hi ha una extensió d’acant, suau i gairebé diria líquid, [17] la qual volta un passeig 
enclòs entre arbres de verdor perenne, molt junts i tallats diversament; allà hom 
troba una avinguda circular […] [19] Al capdavall del pòrtic s’estén un triclini: les 
seves portes donen a l’extrem de la terrassa i als prats llunyans, i a una gran exten-
sió de les gleves. Per una de les seves fi nestres hom veu de costat la terrassa i la part 
sortint de la vil·la, i per l’altra els boscatges i la cima dels arbres adjacents a la pista 
d’equitació. [20] Vers la part mitjana del pòrtic, un departament una mica enfonsat 
volta una clastreta ombrejada per quatre plàtans. En mig d’ells l’aigua brolla d’una 
pica de marbre, i rega d’un suau ruixim els plàtans i els arbrissons que creixen sota 
els plàtans” (Ep., V, 6, 15-20). En defi nitiva, un lloc on “jo m’hi refaig en cos i en es-
perit; car exercito l’esperit en l’estudi i el cos en la cacera” (Ep., V, 6, 45).

12 C. Plinii caecilii secvndi epistvlarvm liber primus, 36, C. Plinius Caninio Rufo suo s. (text 
i traducció de Marçal Olivar, col·lecció “Escriptors llatins”, Fundació Bernat Metge, llibres I-IV, vol. 
I, Barcelona, 1927).

13 C. Plinii caecilii secvndi epistvlarvm liber nonvs, 3, C. Plinius Fusco suo s. (text i tra-
ducció de Marçal Olivar, col·lecció “Escriptors llatins”, Fundació Bernat Metge, llibres V-IX, vol. II, 
Barcelona, 1927).
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Cap dels àmbits i sectors coneguts de la vil·la d’aquest moment pot ser cla-
rament relacionat amb l’activitat productiva, bé per trobar-se en punts encara no 
explorats del jaciment o bé perquè es desenvolupaven en altres edifi cacions inte-
grades en el fundus però segregades del nucli principal. La vil·la romana del Moro 
(Torredembarra), per exemple, a poc més de 2,5 km, construïda en època julioclàu-
dia o fl àvia inicial sobre les restes d’un primer edifi ci de la segona meitat del segle I 
aC, podria haver tingut una relació amb la vil·la dels Munts que, en aquest moment, 
desconeixem. Sense oblidar que en el subsòl del nucli medieval d’Altafulla i en 
el seu entorn immediat, especialment en el vessant oriental del turó, es coneixen 
restes arqueològiques relacionades amb l’activitat agrícola (dolia, dipòsits…) com-
patibles cronològicament amb les fases d’ocupació dels Munts.

En una data incerta del segle III dC, la vil·la experimenta una nova transforma-
ció. El pòrtic que delimitava el braç oriental de l’ambulatio es tanca i es modifi -
quen els nivells de circulació. Es tanca també el pòrtic de la façana meridional del 
triclinium —corredor d’accés al mitreu— i es recreix la cota d’ús de l’hortus amb 
una nova vertebració que suposa la construcció d’estructures de caràcter hidràulic 
en substitució de les precedents, que queden inutilitzades. 

Pels volts del darrer quart del segle III, un incendi destrueix part del braç nord 
de l’ambulatio i les estances annexes (fi g. 14). Les excavacions dels anys 90 del 
segle XX van permetre identifi car nombroses i inqüestionables evidències d’aquest 
incendi, com ara el cadàver, pràcticament carbonitzat, d’una persona que porta-
va un cartutx de monedes14 que va morir esclafada pel sostre que es va ensulsir 
com a conseqüència de l’incendi, o, també, les traces reiterades de l’incendi en 
els revestiments murals i en els paviments, així com els nivells de destrucció i els 
d’abandonament que progressivament es van anar formant. Tot indica que l’incen-
di degué afectar una part important del nucli central de la vil·la i, indirectament, 
equipaments bàsics com el sistema de conduccions i clavegueram dels banys me-
ridionals, absolutament col·lapsat per les cendres que la pluja va arrossegar des de 
les cotes superiors (TARRATS et alii 1998 i 2000).

Les dades relatives a la continuïtat de la vil·la a partir de fi nals del segle III 
no permeten, ara com ara, excessives precisions. Tot i l’afectació del nucli central 
no podem excloure una ocupació parcial d’aquells àmbits o espais menys mal-
mesos en la situació crítica de fi nals del segle III ni una transformació funcional 
de l’edifi ci de banys, on les excavacions de P.M. Berges van detectar evidències 
d’ocupació posteriors. En aquest moment sembla iniciar-se l’activitat en la propera 
necròpolis localitzada en el vessant occidental del turó, en ús fi ns a un moment 
incert dels segles VI-VII (CARCÍA et alii 1999). Amb aquesta fase tardana de la vil·la 
es relacionarien, a més de la necròpolis, els materials recuperats en les excavaci-
ons dels anys 60/70 del segle XX que daten dels segles IV-VII (OTIÑA 2005). Potser 
una part d’aquest conjunt pràcticament descontextualitzat podria associar-se a les 
evidències d’ocupació tardana documentades per P.M. Berges en distints sectors 
del jaciment, com  el ja esmentat edifi ci dels banys i el sector del “dipòsit Castel”. 

14 El cartutx contenia sestercis d’Adrià (2), Antoní Pius (2), Marc Aureli (1), Còmmode (1), 
Septimi Sever (1), Sever Alexandre (1), Maximí (1), Gordià III (3), Trebonià Gal·lus (1), Trajà Deci 
(1), Gal·liè (1), sense determinar (1).
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També en les excavacions dels anys 90 del segle XX es van identifi car estructures 
molt deteriorades que, estratigràfi cament, han de situar-se en època tardana així 
com, potser, alguna de les estructures deixades al descobert per P.M. Berges a la 
plataforma superior.

Gradualment, tot l’espai urbanitzat en època romana i tardoantiga esdevé un 
espai agrícola que altera la dinàmica erosiva natural mitjançant la formació de para-
des agrícoles i la llaurada. Dos factors de degradació de les restes que s’afegeixen a 
la recuperació d’elements constructius. L’aterrassament va condicionar fortament 
el grau de conservació de les restes antigues atenent a les línies de secció del pen-
dent. Progressivament, de les línies arquitectòniques originals només en restaran 
puntuals afl oraments que restaran visibles, alguns d’ells (part del laconicum, “Tar-
trana”,…) fi ns a l’actualitat. La resta va quedar oculta sota una cobertura vegetal 
més o menys potent, fi ns que les excavacions arqueològiques les han tornat a fer 
visibles, posant de manifest els efectes d’aquest llarg període d’espoliació i ocupa-
ció agrícola, que no han desvirtuat l’interès patrimonial i científi c d’aquest conjunt 
arqueològic.
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Fig. 2. Vista aèria del Cap Roig on s’indica la ubicació de la vil·la (Arxiu MNAT).

Fig. 1. Localització 
de la vil·la romana 
dels Munts
(J. A. Remolà / 
Arxiu MNAT).
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Fig. 3. Planta esquemàtica de la vil·la dels segles II-III dC (Arxiu MNAT).
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Fig. 5. Detall de les premses associades 
a la vil·la del segle I dC 
(J. A. Remolà / Arxiu MNAT).

Fig. 4. Vista parcial de la vil·la des del nord-oest (A. Ribó / Arxiu MNAT).
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Fig. 6. Vista superior del triclinium (Raymond / Arxiu MNAT).

Fig. 7. Vista superior dels banys meridionals (F. Tarrats / Arxiu MNAT).
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Fig. 9. Planta (Codex) i restitució esquemàtica del mitreu (J.A. Remolà / Arxiu MNAT)

Fig. 8. Vista des de l’est del 
criptopòrtic. A la dreta, sota 
el mur,  s’aprecia el retall de 
la roca (J. A. Remolà / Arxiu 
MNAT).
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Fig. 10. Vistes des de l’oest i des de l’est del mitreu (R. Cornadó / Arxiu MNAT).
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Fig. 11. Fragment de grup escultòric i ares localitzades a l’interior del mitreu 
(R. Cornadó / Arxiu MNAT).
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Fig. 12. Escultures procedents dels banys meridionals (R. Cornadó / Arxiu MNAT).

Fig. 13. Quadres en 
mosaic representant 
Euterpe, Talía i Mne-
mósine i un personat-
ge no identifi cat (M. 
García / Arxiu MNAT).
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Fig. 14. Vistes dels nivells d’enderroc del criptopòrtic 
i de les estances annexes (R. Cornadó / Arxiu MNAT - 
Codex).
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