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Les vil·les romanes, eren principalment, centres d’explotació agrària encara que podien 
incloure també, determinades funcions industrials com ara de transformació de productes 
agrícoles com l’oli o el vi, de peix com el salaò, o indústries de ceràmiques.

Algunes es van convertir en residències secundàries de plaer per a la gent de la ciutat i 
llavors estaven envoltades de jardins, llacs, pòrtics, terrasses i columnates ornades amb 
escultures, mosaics i decoracions murals, que denoten el gran luxe i el refi nament propi 
de certs estaments de la Roma imperial.

A Catalunya hi hagué poques vil·les monumentals i la majoria eren més assimilables a 
les masies que no pas a les grans construccions. Algunes d’aquestes vil·les van donar 
lloc a poblacions, moltes de les quals n’han conservat el nom. 

les vil les

i
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     Exercicis

1.  Si vols identifi car el nom de la vil·la que ha donat lloc al topònim actual, relaciona els 
números de les següents columnes.

    
  Vil·la: Poblacions
 

  1. Villa Maurelli 2. Vilagelans

  2. Villa Agilanis 5. Vilaut 

  3. Villa Annae 6. Vilaverd 

  4. Villa Romani 1. Vilamorell 

  5. Villa Aguti 3. Vilanna 

  6. Villa Viride 7. Moià 

  7. Villa Modilius 9. Marçà 

  8. Villa Titiano 10. Premià de dalt 

  9. Villa Martius 4. Vila-romà 

  10. Villa Primiliani 8. Tiana 

 Completa:  

 1.  Villa Maurelli va donar origen a la població de Vilamorell

 2.  .............................................................................................

 3.  ............................................................................................. 

 4.  .............................................................................................

 5.  .............................................................................................

 6.  .............................................................................................

 7.  .............................................................................................

 8.  .............................................................................................

 9.  .............................................................................................

         10.  .............................................................................................
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L’estudi del territori on s’havia d’instaurar una nova vil·la era bàsic pels romans. Dos 
coneguts autors, Martius Portius Cató i Marcus Terenci Varró, en el seus tractats De 
agricultura i Sobre agricultura respectivament, ens relaten els condicionants que ha de 
reunir una vil·la:

“Quan vagis a comprar una fi nca, visita diverses vegades l’indret i mira bé al 
teu entorn. 
Assegura’t que tens bon clima, que no siguin freqüents les tempestes. 
El terreny ha de ser bo, amb fortalesa natural, al peu d’un turó i orientat a mig-
dia, en un lloc sa i on resulti fàcil trobar-hi obrers. 
Ha de tenir aigua abundant i trobar-se prop d’una població fructífera, o del mar 
o d’un riu navegable, o d’un camí bo i transitat”. (Cató, I, 1,3)

“El millor es gaudir d’una font o d’un riu. Si això no és possible, has de construir 
cisternes cobertes, i pous a l’aire lliure, les primers per a l’ús de les persones 
i els segons per a la ramaderia.”  (Varró, I, XI,2)

“L’existència de la vil·la depèn de les ciutats, perquè sense la demanda 
d’aliments que aquestes fan, les vil·les no podrien sobreviure. En el cas que 
les ciutats no es trobessin properes, la vil·la ha de tenir al seu abast les vies 
de comunicació per on comercialitzar els seus productes” (Cató, I,1,3)

“Ha d’estar dotada de tota classe de sòls. Primerament ha de ser la vinya, si 
produeix vi de bona qualitat; en segon lloc, un hort de regadiu; en tercer, una 
salzeda; en quart, un oliverar; en cinquè un camp de blat; en sisè, un bosc; en 
setè, una arbreda; en vuitè, un alzinar”. (Cató, I,1,3)

la ubicaciÓ d’una vil la
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     Exercicis

1. Sintetitza breument alguns dels condicionants que ha de reunir una vil·la:

 1. ..............................................................................................................  

 2. .............................................................................................................. 

 3. .............................................................................................................. 

 4. .............................................................................................................. 

 5. .............................................................................................................. 

 6. .............................................................................................................. 

 7. .............................................................................................................. 

2.  Una vegada explorat el terreny de Catalunya, i assenyalades les situacions de les 
diferents vil·les, observa que aquestes es centren, sobretot, en el litoral, el prelitoral i 
els plans.

Marca en el mapa les zones on preferiblement els romans van situar les 
vil·les i ubica les vil·les de l’apartat anterior.
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3.   Julius Prosper ha dirigit la següent carta a Marcus Portius Cató. Ara, en base a la 
informació de que disposes, redacta una resposta i fes-la arribar a Julius Prosper.

Estimat Marcus Portius Cató,

Amic meu, en record dels temps que vàrem compartir per terres d’Hispània 
i dels bons consells que sovint em prodigaves, ara que m’ha arribat l’hora 
del meu llicenciament em dirigeixo a tu, que provens d’una família de petits 
propietaris rurals, que has sigut qüestor, edil, consol i pretor a Sardenya i 
que has escrit, amb estil simple i elegant, el tractat "De agricultura", perquè 
m’atorguis una vegada més, els favors dels teus consells a fi  de poder adquirir 
una vil·la que reuneixi les millors condicions d’una correcta ubicació. 
Et demano, també, com a home entès que ets, que m’orientes sobre la ubicació 
més apropiada per aquest tipus d’habitatge.

Que els déus et siguin propicis

Julius Prosper
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Una vil·la estava formada per dues parts. La Pars rustica, que comprenia les terres 
destinades a l’explotació agrària i ramadera i la Pars urbana o conjunt d’edifi cis on residien 
els propietaris, els seus treballadors i els esclaus. 

Les dependències 
destinades als 
propietaris, tot i 
que podien variar 
segons el seu 
poder adquisitiu, 

seguien l’esquema 
arquitectònic de 

les domus, on totes 
les dependències es 

distribueixen entorn del peristil: 
menjadors d’estiu i d’hivern 

(triclina), dormitoris (cubicula), 
sales de recepció i reunions (oecus), 

biblioteques, etc.

També disposaven de termes amb 
vestuari (apodyterium), 
sauna (laconicum), 
piscines 
d’aigua freda 
(frigidarium), 
tèbia 
(tepidarium) 
o calenta 
(caldarium), 
etc.

concepciÓ d’una vil la

iii
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Pel que fa als espais desti-
nats als treballs del camp o 
Pars rustica, són de caràcter 
més modest. S’hi trobaven 
les habitacions dels esclaus 
que realitzaven les feines 
agrícoles (cellae), els esta-
bles dels animals (stabula), 
els magatzems de gra, els 
trulls per a premsar el raïm 
i les olives (torcularia), 
els dipòsits de líquids, els 
camps de dòlies per em-
magatzemar els productes, 
etc.
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     Exercicis

  1. Completa:

Les dues parts més importants d’una vil·la romana són  ______________________ i  

 _____________________. 

Les seves funcions eren ________________________________________________

  ___________________________________________________________________

  2. Enumera tres elements de la:

PARS RUSTICA:  __________________,  _________________,  ______________

PARS URBANA:   __________________,  _________________,  ______________

  3. Quines són les parts d’una domus?

  4. Cita els compartiments d’unes termes:

  5. Defi neix:

Cellae: _________________________________________________________

Stabula: __________________________________________________  _______

Torcularia:_________________________________________________________
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La terra es treballava amb l’ajut de bous i ases; hom tenien vaques i cabres per proveir-se 
se llet, tot i que preferien la de les ovelles, i gallines pels ous, mentre que els porcs, que 
era la carn predilecta pels romans, pasturaven als boscos d’alzines. Criaven les ovelles 
per la seva llana, però també per la seva llet ja que feien formatge amb la llet de les ca-
bres i de les ovelles. No coneixien el sucre i la mel era el principal edulcorant; així doncs 
l’apicultura era un altre de les tasques importants en una vil·la.

Els conreus bàsics eren: el blat, l’ordi, la civada, el sègol, el mill o els cigrons, les mon-
getes, les nous i les verdures, que componien una alimentació que, bàsicament, era ve-
getariana. Cultivaven les oliveres per menjar com a fruit, obtenir-ne oli per a cuinar,  com 
a combustible per a les lluernes o per guarir.  Tenien cura de les pomes, el raïm com a 
fruit i per elaborar el vi, les fi gues, les peres, les magranes, els préssecs, els albercocs 
o les llimones.

L’època més activa dels treballadors del camp era la tardor: s’havia de llaurar la terra amb 
l’ajuda dels bous, sembrar, veremar el mes d’octubre, collir les olives; posteriorment s’havia 
de fer l’elaboració del vi i l’oli, que es guardava en àmfores o dòlies per a la seva posterior 
venda o consum. A les feines típiques del pagès s’hi afegien les que estan relacionades 
amb la conservació dels aliments -matança del porc i conserves-, la fabricació dels teixits 
-esquilar les ovelles el mes d’abril- i reparar la casa i les eines.

El transport es feia en carretes i els principals estris de que disposaven els pagesos eren: les 
arades, els pics, la falç per segar, les forques per batre, les destrals, els ganivets, etc.

les vil les i l’agricultura

iv
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     Exercicis

  1. Completa:

La llet preferida   .................................... ▪
La carn predilecte  .................................... ▪
L’edulcorant   .................................... ▪

  2. Cita els conreus bàsics:

  ...............................................................................................................

  3. Enumera les quatre fi nalitats del conreu de l’olivera:

  ..........................., ..........................., .........................., ..........................

  4. Digues V o F

Conreaven taronges ▪
Elaboraven vi ▪
Menjaven peres ▪
Disposaven de magranes  ▪
Coneixien els tomàquets ▪

  5. Les tasques més freqüents que es realitzaven durant la tardor eren:
-                                                 - 
-                                                 -
-                                                 -
-                                                 -

6. Enumera els instruments de que disposaven els pagesos per a realitzar 
les tasques agrícoles:

  .......................................................................................................................
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A més dels propietaris, normalment una família, que podien haver obtingut la fi nca per 
centuriació del territori o per compra del terreny, hi vivien els treballadors i els esclaus.
Els romans fonamentaven l’economia en el treball dels esclaus, que eren molt nombrosos 
a causa de les contínues guerres de conquesta. A més suposaven una mà d’obra molt 
barata i s’ocupaven dels treballs agrícoles i artesans. Així doncs, tota la feina de la vil·la 
la feien els esclaus que, com les eines i els animals, pertanyien a la família propietària de 
la vil·la. Els esclaus vivien fora de la part habitada per la família, però dins de les parets 
de la vil·la i no en podien sortir sense l’autorització de l’administració; eren durament 
castigats si s’escapaven.

     Exercicis

1. Esbrina el que vol dir “obtenir la terra per centuriació”.

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 .................................................................................................................

 
2. Segons la indumentària classifi ca els personatges en esclaus o ciutadans 

romans.

els habitants d’una vil la

v
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Al segle II aC, Tàrraco assolí una gran importància política i un pes demogràfi c molt 
considerable, fets que van propiciar l’aparició de nombroses vil·les agrícoles al seu entorn. 
Els seus excedents van servir per aprovisionar els habitants de la ciutat i fi xar el domini 
del territori. 

A partir del segle I dC algunes vil·les, com la dels Munts, es van esdevenir llocs de descans 
i residències secundàries de la casa urbana, tot i que no van abandonar la seva funció 
anterior. 

Tanmateix, sabem que a la primera meitat del segle I dC la vil·la dels Munts, emplaçada 
sobre un turó costaner i a 12 Km de Tàrraco prop de la localitat d’Altafulla, ja estava en 
funcionament.

Localitzem la Pars rustica, en una amplia zona prop de la Via Augusta en la vessant nord 
i oest del turó. La Pars urbana, formada per una domus, jardins i dos conjunts termals es 
troba orientada al sud i vers el mar.

La troballa d’un segell personal de Caius Valerius Avitus, duumvir de Tàrraco (el càrrec 
polític més important de la ciutat), revela que ell i la seva esposa Faustina van viure a 
la vil·la a mitjans del segle II. La seva presència a la vil·la coincideix amb la realització 
d’importants reformes: va ampliar les termes tot afegint-hi més piscines i noves estàtues, va 
construir una gran cisterna i va renovar les pintures i alguns dels paviments de la casa. 

Uns anys més tard, cap el 260 o 270, un incendi destruí una gran part de la vil·la, com ara 
l’edifi ci residencial que no va tornar a ser habitat, i restà abandonada. A meitat del segle 
IV, s’hi va restablir novament l’activitat agrícola, però no va recuperar l’antic esplendor. 
A partir del segle VI o VII la vil·la fou abandonada i patí, a l’igual que d’altres jaciments 
rurals, l’espoli.

La recuperació real de la vil·la no s’ha dut a terme fi ns a darreries del segle XX, malgrat 
que al segle XVI, l’historiador Lluís Pons d’Icart ja esmentava l’existència de restes 
romanes. 

la vil la dels munts

vi
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     Exercicis

  1. Realitza, amb la informació anterior, un eix cronològic:

  2. Contesta:

a.- Qui van ser Caius i Faustina?

b.- Quina era la principal activitat 

industrial de la vil·la?

c.- Què va passar a la vil·la durant 

els anys 260 i 270 i com la va 

afectar?

d.- Com estaven orientades la Pars 

rustica? 

 I la Pars urbana?
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Les construccions que es conserven a la vil·la dels Munts, les podem diferenciar en les de 
la Pars rustica i les de la Pars urbana, totes elles pertanyen a les edifi cacions del segle I 
i a les reformes de mitjans del segle II.

A)   Pars rustica

En aquesta zona, localitzem dipòsits, cisternes i conduccions d’aigua necessaris 
per als conreus, la casa i les termes. D’aquestes construccions en destaquem 
dues com a les millors conservades. 

les construccions de la vil la 
dels munts

vii

La tartana

.
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La primera, localitzada a la part més elevada de la vil·la és formada per un conjunt 
de dipòsits d’aigua adossats entre ells.  El millor conservat rep el nom, a causa de 
la seva forma, de “la tartana”. Sembla ser que portaven l’aigua a la casa.

La segona està ubicada al nord-est i es tracta d’una 
cisterna de grans dimensions (21,5 m x 5,5 m x 3,5 
m), dividida en 8 compartiments, amb arcs de mig 
punt, comunicats entre sí. Va ser emprada per a regar 
els conreus de la vessant nord del turó.

 

  

     Exercicis

1. Calcula en litres la capacitat de la cisterna destinada a contenir aigua de 
regadiu.

2. Veritat o mentida?

Els dipòsits destinats a contenir aigua pel consum humà estaven coberts i 
els destinats a l’agricultura descoberts.           
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B)   Pars urbana

La zona noble de la vil·la es troba distribuïda entorn d’un passadís de dos pisos, 
el superior amb una galeria porticada, amb una part orientada a l’est i un altre 
al sud. L’àmbit oriental és formada per un criptopòrtic o passadís semisoterrani, 
pavimentat amb un mosaic de motius geomètrics –nusos salomònics i quadrats-  
on donen les habitacions nobles de la vil·la com són els menjadors, la biblioteca i 
altres sales de recepció. Els murs mostren restes de pintures murals amb motius 
geomètrics i curiosos grafi tis. Pel que fa als sostres també estaven pintats i en 
un s’ha identifi cat una representació del déu Bacus.  S’han localitzat uns bonics 
mosaics de paret que representen a Talia, Euterpes i a Nemosina. En aquest 
espai es va trobar la font ornada amb la pintura d’Oceanus i la inscripció de Caius 
Valerius Avitus i Faustina. 

Davant d’aquest passadís, hi ha un jardí o hortus en el qual observem dos estanys.
 
A la part posterior de la casa, trobem la zona industrial amb alguns dipòsits 
semicirculars i un soterrani amb un pou, a més de les habitacions dels obrers. 

     Exercicis

1. Completa:

Criptopòrtic és      

........................................................................................

Els murs estan decorats amb    

........................................................................................

Els sostres 

........................................................................................

La inscripció diu 

........................................................................................

2. Els mosaics de paret que s’han localitzat són fi guratius i representen a les 
muses: 

       ...............................,   ................................,   .................................
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Les termes o els banys eren el punt de reunió de la vida social romana; aquí es podien 
relaxar amb banys, saunes o massatges, podien fer gimnàstica, gaudir de companyia i 
fer negocis. 

Són les termes privades més grans de Catalunya. A l’entrada trobem: el rebedor o atrium, 
amb un sostre a quatre vessants recolzat sobre columnes i obert a la part central que 
recull l’aigua de pluja i la vessa a un estany. Les principals sales que composen les termes 
són l’apodyterium, el vestuari amb espais per poder deixar la roba; el phaeristerium, que 
corresponia al gimnàs; el caldarium, centre de les instal·lacions, era l’indret on es podien 
banyar i rentar amb aigua calenta després de realitzar exercicis físics, s’escalfava per 
mitjà d’un sistema de calefacció per aire, que passava per sota del doble paviment i les 
parets; el tepidarium, lloc on anaven abans de passar a les banyeres d’aigua freda i el 
frigidarium, indret on prenien banys d’aigua freda. D’aquesta n’han localitzat dues, una de 
quadrada i un altre amb exedra i tres fornícules on hi havia les estàtues de Cupido, Higea 
i Esculapi. La piscina descoberta rebia el nom de natatio. Localitzem també, al costat del 
caldarium el forn o praefurnium que escalfava una gran caldera de bronze que contenia 
l’aigua de la piscina del costat. En darrer lloc hi havia unes latrines o comuna col·lectiva, 
il·luminada amb un gran fi nestral obert al mar.

El recorregut més generalitzat era entrar primer a una sala de vapor calent anomenada 
caldarium. Aquí els ajudants fregaven el cos dels banyistes amb oli d’oliva i els rascaven 
amb una mena de rascador o strigil. Els banyistes es refredaven en el tepidarium, es 
donaven un cabussó fred en el frigidarium i podien nedar en la piscina a l’aire lliure.
La sala més calenta dels banys era el laconicum o sauna amb molt de vapor.
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     Exercicis

  1. Completa:

    Espai    Era l’indret 
 

   Apodyterium    ..............................................

   .......................................  Gimnàs 

   .......................................  On prenien banys d’aigua calenta

   Frigidarium    .................................................. 

   .......................................  Piscina descoberta 

   Praefurnium    ..............................................

   Tepidarium    ..............................................

   .......................................  Sauna amb molt de vapor 
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quÈ És una vil la ?

Una vil·la és una explotació agrària, més o menys gran, destinada 
a cobrir l’economia familiar i, alhora, produir aliments destinats al 
comerç local o a l’imperial.  

Com que es necessiten unes instal·lacions arquitectòniques, es 
comencen a construir a partir del segle I aC, per tal de seguir el 
model agrícola romà. 

A Catalunya, en trobem per tota la zona litoral i prelitoral, però cap 
a les àrees muntanyoses.

quÈ ?

quan ?

on ?

i
.
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a

tipus de vil les

Dins del procés de romanització de les noves terres 
conquerides, l’emperador cedeix lots de terra als legionaris 
llicenciats (coloni), que les conreuen amb l’ajut d’esclaus.

A Catalunya, s’han localitzat molt poques d’aquestes luxosíssimes 
vil·les, propietat  d’alts funcionaris imperials, que administraven 
la Província. Posseïen una gran extensió de terra, conreada per 
nombrosos esclaus, dirigits per un capatàs.

senzilla explotaciÓ agraria

latifundi - segona residencia

?

b

Una senzilla explotació agrària?

Un latifundi i segona residencia de plaer?

El cas de la vil·la dels Munts, a quin model correspon?

ii
.
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iii

la vil la dels munts

Localització d’una vil·la

?
Compara la situació dels Munts amb les condicions ideals que 
hauria de tenior una vil·la.

Marca les que sí compleixi:

Clima sa.

Terreny fèrtil.

Proper a una ciutat.

Ben comunicat per terra (una via a la vora) i per mar (per a l’exportació 
marítima).

Prop d’un riu o d’una font.

Orientat al sud.

En una petita elevació, per controlar el territori i poder canalitzar en 
pendent l’aigua.

Amb una bona panoràmica.

.
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Cronologia

Tenim notícia arqueològica de la vil·la des del segle I dC, fi ns als segles IV i V, en què 
coincideix el seu declivi amb les invasions bàrbares (del segle V). Malgrat tot, encara 
sembla habitar-se fi ns al segle VII, moment en què s’abandona totalment.

?
Completa aquest eix amb la informació anterior:

1

100

200

300

400

500

600

ANY
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Part destinada a l’ús agrícola.
L’explotació d’una vil·la era el més variada possible, per tal 
que fos rendible i autosufi cient.

CAMP HORTA BOSC

Cereals
Vinya

Oliveres

Fruiters
Hortalisses

Recol·lecció
Fusta
Caça

Observa al teu voltant i assenyala aquells conreus o activitats 
que encara persisteixen.

Ramaderia i pesca

Artesania

Indústria

Construccions

Bous, ases, vaques, ovelles, cabres, gallines, porcs, 
coloms, oques, ànecs, conills, llebres, lirons, cavalls, 
abelles, vivers d’aigua dolça i salada, pesca, etc.

Filatura, teixiduria, tintura, ceràmica, vidre, suro, 
cistells, etc.

Salaons de peix, conserves, fumats, vi, oli, etc.

Estables, corrals, coberts (per evitar robatoris i la 
pluja), forn, cellers, tallers (fusteria i ferraduria), 
magatzems (per conservar els aliments), trulls (per 
premsar olives i raïm), cisternes, camps de dòlies (per 
guardar els cereals), femers, habitatges dels esclaus, 
menjador comú, garjola, infermeria, etc.

Terres de conrreu

Marca la ramaderia que encara existeix.

pars
rÚstica

iv

parts i funcions d'una vil la.
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Observa aquesta reconstrucció de la vil·la dels Munts i marca-hi totes 
aquelles parts que et semblin zona rústica



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona

La vil·la dels Munts

xxxiii



Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona

La vil·la dels Munts

xxxiv

Zona residencial de la vil·la, amb les mateixes comoditats i 
luxes que una casa rica de ciutat. 

CASA

JARDÍ

Peristil (accés) 
Habitacions comunicades per galeries coberts 
Menjador d’estiu i d’hivern 
Cambres per llegir i descansar 

Torna a la reconstrucció i marca-hi la casa (C), els jardins 
(J) i les termes (T)

Amb molts arbres i plantes aromàtiques i decoratives 
Estanys amb peixos exòtics 
Gàbies amb aus cantores i vistoses 

Conjunts termals (Un a la platja) TERMES

Ara olorarem uns productes.

Completa la graella següent:

OLOR PRODUCTE Zona en què es localitzaria

1

2

3

4

pars
urbana i
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Ja que no hi havia ni un riu ni una font propers, era impres-
cindible guardar l’aigua de la pluja sense perdre’n ni una 
mica. Així veiem:

l’aigua

Cisternes
Construccions de formigó (per a un bon aïllament), 
composades per mòduls, per tal de suportar millor 
la pressió de l’aigua.

Per a l’us de boca:
 Dipòsits coberts

Per a l’us de rec i del ramat:
 Dipòsits a l’aire lliure

Secció transversal d’un dipòsit 
cobert

Secció transversal d’un dipòsit a 
l’aire lliure
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Observa aquests dos tipus de teulada (amb impluvium i a 
doble vessant) i: marca la que creguis que recull millor l’aigua; 
per mitjà de fl etxes marca el recorregut de l’aigua i, fi nalment, 
posa el nom a sota de cada tipus.

Patis amb impluvium

L’obertura superior permet il·luminar les 
estances.

Sota d’un impluvium sempre hi havia un 
pou.

Totes les cases romanes tenien un 
impluvium.

Avui en dia encara hi ha cases amb 
aquests tipus de patis.

Assenyala quina d’aquestes frases és certa:
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Canalitzacions

Les canonades servien per a conduir l’aigua des de les cisternes fi ns als indrets que se’n 
necessitava. A més, podem veure el sistema de clavegueram que recollia les aigües brutes 
de la casa i de les termes.

Observa ara la planta de la vil·la  i marca les 
zones de contenció i trasllat de l’aigua, així 
com les zones en què el líquid és essencial 
per al seu funcionament.
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Observa aquests dibuixos i indica si pertanyen a la pars rustica (R) o a la pars 
urbana (U).
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La part urbana és on es mostra el luxe de la vida que gaudia 
el propietari.

Observa el primer dibuix de la vil·la i marca el llarg passadis i els cubicula 
(habitacions) que hi donaven.

Observa aquests dibuix reconstructiu i el natural i assenyala aquelles frases 
que creguis que són correctes:

Les habitacions eren petites Tenien poques o cap fi nestra

La il·luminació natural procedia 
nomès per la porta

Sovint, les cambres es tancaven 
amb cortines

El mobiliari era molt reduït

Els llits acostumaven a ser indivi-
duals

pars
urbana ii
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?

Completa aquestes frases amb les paraules de sota:
corintis; blanc, vermell i negre; geomètrica; vermells i ocres; frescos; muses. 

Les parets estan decorades amb ................................ , en que predominen  
els colors .................................................

Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona  
es conserven tres mosaics que anaven penjats 
a la paret, de gran qualitat, representaven  ...
.........................................

El terra també té mosaics, amb una decoració  
............................ , de colors ...........................

A més hi havia diferents tipus de columnes,  
amb capitells .................... i fustos estriats, 
salomònics i llisos.

 

  Marca’ls als dibuixos següents 

DÒRIC JÒNIC

ESTRIAT SALOMÒNIC LLIS

CORINTI
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Assenyala sobre aquest fragment del plànol de la casa si observes quina 
d’aquestes frases és certa:

Carreus a les parets 

Restes de mosaics 

Restes de plaques de marbre 

Restes de dòlies 

DÒLIES

LATRINA

SORTIDORS

PASSADÍS

PA
SS

A
D

ÍS
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Assenyala els estanys que hi vegis.
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Les termes

Marca en aquest plànol general de la vil·la el recorregut que hem fet.
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Espai d’accés a les termes, amb un 
impluvium.

Sala on es dipositava la roba en 
petits nínxols a la paret; a partir 
d’aquí s’anava despullant. Era 
el lloc on els servents aplicaven 
l’oli sobre la pell dels banyistes. 
Per aquest motiu el terra era 
de formigó, per evitar les 
relliscades.

Zones tèbies que s’usaven 
per transitar de les fredes 
a les càlides. Els esclaus 
podien treure l’oli i la 
brutícia als usuaris a la 
sortida de les zones 
calentes amb l’ajut dels 
estrígils.

Piscines d’aigua calenta sostingudes 
per uns pilars de totxanes (hipocaust), 
per tal de crear una càmara d’aire ca-
lent, que venia directament del forn. 
Per transitar per aquesta zona calia 
portar esclops de fusta per no cremar-
se els peus.

Espai càlid de 
sudoració, cobert 
per una cúpula 
per evitar que la 
condensació donés 
la impressió de 
pluja. Acostumaven 
a estar a uns 55º C 
i a un 85% d’humitat. Solia haver-hi bancs i una 
font on refrescar-se per aguantar més estona.

Llegeix el text i escriu el nom que li correspongui en el requadre.

Situa l'espai, per mitjà de fl etxes, en el plànol.
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Piscines d’aigua freda, decorades amb 
cascades, fonts, marbres i escultures. 
Podien ser interiors o exteriors, orientat 
al sud per poder prendre el sol al 
solarium.

Gran sala (103 m²) que servia per:
Comunicar els diferents espais de les termes.  ▪
Les portes oposades estan desplaçades per 
evitar els corrents d’aire i no agafar fred.
Rebre els  ▪
massatges dels 
esclaus, estirats 
sobre llits, un cop 
fi nalitzat tot el 
procés del bany.

Caldera que escalfava l’aigua 
que produïa el vapor per escalfar 
les zones tèbies i calentes.

Comunitàries, formades per un banc en L, 
amb una fonteta lateral per netejar-se i amb la 
claveguera sota els seients. Al Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona es conserva un 
tancament lateral de marbre rosa. La fi nestra 
estava tancada amb vidres.
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Agafa les enganxines i col·locales a l’espai que els 
correspongui.
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Us comuniquem que l’empresa Munts tour, S.A., ha seleccionat 
la vostra classe per a realitzar una guia de visita a les restes 
arqueològiques de la vil·la romana “Els Munts”.

El més important per a fer la guia és conèixer bé el que es vol mostrar 
i saber com explicar-ho. La seva realització us servirà també per 
aprofundir en els vostres coneixements sobre el món romà, així 
com conèixer quin ha estat el procés de construcció i evolució de la 
vil·la.

És imprescindible que feu una visita a les restes per saber com són 
realment i prendre fotografi es que us ajudin a confeccionar la guia 
que us ha estat encarregada. Convé també que reviseu tots els 
documents que facin referència al tema. Encara que es tracti d’un 
treball de divulgació, no us heu d’oblidar que ha de ser un treball 
científi c i seriós.

Cada equip de redacció estarà format per tres membres, els quals 
s’encarregaran d’analitzar i estudiar tota la informació disponible, fer 
la part gràfi ca durant la visita a les restes i la redacció provisional i 
fi nal de la guia de visita.

L’empresa Munts tour, S.A., us demana que la guia tingui l’estructura que tot seguit us 
detalla, ja que formarà part d’una col·lecció i desitja uniformar formats.

i

elaboraciÓ d'una guia de visita a 
la vil la romana "els munts".
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ESTRUCTURA DE LA GUIA

S’indicarà la situació i la ubicació de la vil·la, quins són els 
mitjans de transport a través dels quals s’hi pot accedir, ... 
Podeu completar la informació amb l’ajut de plànols i mapes 
de la zona.

 Aquestes tenien unes característiques generals semblants; vosaltres 
heu d’explicar quines eren, quin era el seu funcionament i la seva 
organització. També en l’apartat de les funcions, heu de parlar dels 
aspectes agrícoles: conreus, estris o eines, distribució de les feines; 
diferències entre els seus habitants; dels aspectes artesanals; 
transformació i conservació dels aliments, ...

Convé explicar la seva història, tot el que coneixem del seu origen i 
de la seva evolució durant el temps que va estar 
habitada, i del que ha passat des de que es va 
abandonar fi ns ara i quin ha estat el seu procés de 
recuperació com a resta arqueològica fi ns avui.

En aquest apartat es tracta de que faciliteu una descripció de les parts 
de la vil·la ordenades en el mateix ordre en què es realitzarà la visita 
i amb el material gràfi c (dibuixos, plànols i fotografi es) que ajudin a 
fer-la.

INTRODUCCIÓ

LES VIL·LES 
ROMANES

PROPÒSTA 
DE VISITA

LA VIL·LA 
DELS MUNTS
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PROCÉS DE TREBALL

Lectura atenta de totes les instruccions.

Redacció inicial d’un text o esquema dels diferents apartats que comprendrà 
la guia.

Realització del treball de camp; durant la visita heu de recollir la informació 
necessària sobre cada part de la vil·la, així com fer les fotografi es que considereu 
convenients. Caldrà que tan les informacions com les fotografi es que es posin 
a la guia de visita siguin clares i signifi catives

Elaboració defi nitiva de la guia partint de l’esquema donat i amb la revisió 
fi nal de tots els materials elaborats fi ns aquest moment i tenint en compte les 
següents consideracions:

a)  Ha de ser un document clar, que faci referència a les idees més 
importants dels aspectes que volem donar a conèixer.

b) Expresseu aquestes idees amb frases curtes de fàcil lectura.
c) Les il·lustracions són molt importants, ajuden a reconèixer els llocs 

que es visiten, però han de ser signifi catives i representatives.
d) La titulació i retolació han de ser curtes, clares i que destaquin per 

tal d’atraure el lector visitant a llegir la informació 
que contenen.

e) Pot tenir el format: d'un tríptic, d'un fulletó, 
d'un llibret, etc. El seu tamany pot ser divers 
i presentar-lo amb un plegat enginyós. Podeu 
realitzar també un CD.

1

3

2

4
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Glosari

Apodyterium: Veure vestidor
Atri:  Rebedor, d’una casa o de les termes, amb un estany central que recull les aigües 

d’un sostre obert que recolze sobre columnes.
Caldari: Departament de les termes romanes on, generalment pel sistema d’hipocaust,  

hom podia prendre banys calents i de vapor.
Cellae: Habitacions on els esclaus realitzaven les tasques agrícoles.
Cisterna: Dipòsit on es recullen i guarden les aigües de pluja.
Criptopòrtic: Passadís semisoterrat. 
Cubiculum: Dormitori d’una casa romana.
Dolia: Gerra  de cos ovalat sense coll i boca circular que servia, a l’època romana, per 

emmagatzemar gra.
Domus: Gran casa romana d’una o dues plantes on totes les dependències es distribueixen 

entorn d’un peristil.
Estrígil (Strigil): Rascador de metall en forma de essa amb el qual els banyistes es 

rascaven el cos.
Exedra: Absis amb columnes, més o menys obert o descobert, d’una gran sala o jardí.
Forn (Praefurnium): Dependència petita on s’encenia un fogar que escalfava una gran 

caldera de bronze que contenia l’aigua d’una piscina de les termes.
Frigidari: Part de les termes romanes destinades a l’aigua freda.
Hipocaust: Cambra per on circulava aire calent que construïen els romans per calefactar 

l’habitació situada al seu damunt.
Impluvi: Cisterna, etc., en l’atri o peristil, per a rebre l’aigua de pluja.
Laconicum: Veure Sudatori.
Latifundi: Finca rústica d’una gran extensió.
Mural: Què està posat en un mur o en una paret.
Natatio: Piscina descoberta de les termes.
Oecus: Sala de recepció i reunió en una casa romana.
Pars rustica: Zona de la vil·la destinada a les tasques agrícoles.
Pars urbana: Zona de la vil·la formada per una domus, jardins i ocasionalment per 

termes.
Peristil: Pòrtic, galeria, de columnes tot al voltant d’un pati o d’un edifi ci.
Praefurnium: Veure Forn.
Stabula: Estables dels animals.
Strigil: Veure Estrígil.
Sudatori (Laconicum): Habitació de les termes on es feien banys de vapor.
Tepidari: Part de les termes romanes destinada a l’aigua tèbia.
Topònim: Nom propi de lloc.
Torcularia: Premsa manual emprada per xafar les olives.
Triclinium: Menjador d’estiu o d’hivern d’una casa romana.
Vestidor (Apodyterium): Habitació de les termes on la gent deixava la roba.
Vil·la: Casa de camp de l’època romana.
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