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Fig. 245:Sege// deltaller de Rasinius
(terra sigillata itàlica). (Ollé)

Fig. 246:Sege// deltaller de lucundus
(terra sigillata sud-gàl'lica). (Ollé).
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La delimitació arqueològica es completà amb la realívació d'una rasa en la part supe-

rior de I'elevació i a la banda dreta de la variant, en direcció a Valls, exactament al mateix

indret en què l'equip britànic havia efectuat les prospeccions intensives. Fou una actuació

breu, però suficient per constatar la presència d'una fase arquitectònica posterior a les es-

tances pavimentadrcs en zpus signinurn. Aquest tercer moment d'ocupació, testimoniat per

murs de pedra irregular lligada amb argila, va ß,nalitzar aproximadament entre la segona

meitat del segle IV i el segle V.

És obvi que amb les dades actuals és difícil valorar la rellevància històrica i patrimonial

d'aquest assentament. No obstant això, els escassos indicis de què disposem ens assenyalen

I'existència d'una important i extensa vil.la romana ben conservada en ambdós costats de

la circumval'lació i que, a priori, es mostra coherent amb el que actualment sabem sobre

el poblament rural enl'agerTarraconensis (Macias, 2005). Podem aprecia¡ o hipotetitza¡

I'existència d'un primer nucli indefinit d'època tardorepublicana amb evidències arqui-

tectòniques de poca entitat. Les escasses evidències documentades s'emplacen a prop del

barranc mentre que les estrllctures cronològicament posteriors s'allunyen d'aquest curs.

Les estructures visibles al tall de la carretera-oPus caementiciurn t signinum- encara

no han esrat darades, però reflecteixen un nivell tècnic més desenvolupat que, teòrica-

menr, podria respondre a paràmetres més propis del període d'eclosió de les uíllae del

territoriumdeTârraco. Aquest és un fenomen cronològicament més tardà i que actualment

situem, de manera progressiva, a partir de l'època augustal. Finalment, les restes arqui-

tecròniques localitzades sobre d'un dels paviments i colgades al Baix Imperi ens mostren

una altra dinàmica constructiva en què, de forma genèrica, decau en I'arquitectura rural

l'ús del morrer de calç i es retorna a tècniques i materials més propis de I'etapa ibèrica o

dels primers segles d'ocupació romana. Desconeixem en quin moment es va abandonar el

jaciment, però hem de tenir present que les restes ceràmiques fins ara documentades no

van més enllà del seele V dC.

El sarcòfag de Vallmoll

EI2 de març de I'any 1920 es reunia la Comisión Provincial de Monumentos i el Sr.

J. Molas feia saber que a Vallmoll, al costat de la carretera de Valls, hi havia un sarcòfag

romà que servia d'abeurador. Es va decidir que el canonge A. Balcells fes un informe, però

no sabem què va passar perquè en les actes posteriors de la comissió no torna a esmen-
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tar-se fins al 1950. A principis d'aquell an¡ el professor José Sánchez Real va proposar
a l'Ajuntament de Vallmoll la construcció d'un nou abeurador i el trasllat de I'element
arqueològic a un lloc més protegit de la mateixa població, però no va rebre resposta. El
setembre el sarcòfag havia estat desplaçat i dipositat al costat de la carretera, preparat per
ser carregat. Segons sembla, havia estat objecte d'una "operació comercial" 

-faig 
servir el

mateix eufemisme que J. Sánchez Real- amb algú de Barcelona. Sortosament, en aquesta

ocasió es va poder salvar la peça i s'evità la venda i la seva dispersió fora de terres tarrago-
nines. AI cap d'un mes, la Comisión Provincial de Monumentos va organitzar el trasllat,
en el qual hi participà també I'Ajuntament de Tärragona, de manera que el gener de l'any
següent ja havia ingressat al Museu Arqueològic amb el número d'inventari 45.4I3.152

Hom desconeix d'on prové el sarcòfag, però I'elevat grau de desgast que presenta és

indicatiu d'haver estat molt de temps a I'aire lliure, probablement complint Ia funció
d'abeurador abans referida. En un treball anterior vaig plantejar la hipòtesi que procedís

de la maltractada vil.la romana de les Cavalleries, situada a molt poca distància i que
cronològicament coincideix. A més, tenint en compte la gran extensió d'aquest jaciment
i la seva importància, és possible que la seva àrea d'enterraments comptés amb elements

sumptuaris com aquest (López i Piñol, 1995).

Es pot descriure com una caixa de sarcòfag angular en què hi manca la tapa, amb el

front decorat per una successió ininterrompuda d'estrigils. Les restes d'una ranura al vol-
tant del camp estrigil.lat semblen indicar la formació d'un llistó ample i llis que ernmarca

les vores del frontal. És de pedra calcària i les dimensions són: 63 cm d'alçada, 213 crn de

longitud i77 cm d'amplada. Respecte a l'estat de conservació, apart del desgast esmentat,

presenta trencats en la part central dreta de la caixa, en la meitat superior deL lateral dret
i manca el lateral esquerre. El forat en el centre del frontal indica la seva funció com a

abeurador. La seva cronologia és del segle III (Claveria, 2007:38-39 i74-75).

Fig. 247: Sarcòfag de Vallmoll. (MNAT)

I52 La història del sarcòfag es pot seguir en els arricles de Sánchez Real, 1951 i 2000: 134-140.
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Per últim, cal destacar que la presència d'un sarcòfag en una vil.la romana és un fet
molt poc habitual en les nostres terres i un fet indicatiu de la riquesa del jaciment. Al
Camp de Tärragona només han estat trobats altres sarcòfags a les Borges del Camp, la
Nou de Gaià i potser alazona de Vila-seca i Salou.

La gemma de Gapricorn

La gemma de Capricorn, procedent de la vil.la de les Cavalleries, és una àgata semi-
transparent de forma ovalada i molt allargada, amb les cares totalment planes i uns perfils
rectes i inclinats, tallats cap al revers per permetre el seu engalç amb un anell, braçalet,
collaret, etc. Té 2,35 cm de llargada,I,32 cm d'ampladai2,2 mm de gruix. Tècnicamenr,
la gemma del Capricorn presenta unes incisions molt fines i no massa profundes, cosa que
descarta el seu ús com a segell. Pel que fa a la iconografia, el protagonista de I'escena és un
Capricorn, mirant cap a I'esquerra, amb un trident en segon pla disposat diagonalment.
La Êgura està traçada amb delicadesa i elegància. Les banyes del monstre esran disposades
cap endavant, així com les potes davanteres. La cua apareix en part cargolada i l'artista, a

través de l'orientació de les incisions, insinua la disposició de les escates i les aletes que la
conformen. Existeixen nombrosos paral.lels iconogràfics. Dins de la col.lecció de glíptica
del Museu Arqueològic Nacional de Madrid hi ha una gemma amb un Capricorn amb
una palma sobre el llom (Casal, 1990: 91). Tânmateix, els exemples més nombrosos de
la gemma de Capricorn els trobem situats sobretot en terres gal.les. Una de les peces que
hi guarda més semblances és una gemma trobada a Pouillé (Loir i Cher), que forma part
d'una col.lecció particular (Guiraud, 1988, núm. 864). Apareix un Capricorn miranr cap
a la dreta acompanyat d'un trident també situat darrere seu, un dofí i un globus. Altres
exemples de Capricorns en gemmes els trobem al Museu Arqueològic de Nimes (Gui-
raud, 1988, núm. 872), a Doulezon (Gironda) (Guiraud, 1988, núm. 813) o Charaix
(Finisterre) (Guiraud 1988, núm. 882), també en col.leccions particulars.'Iotes aquesres
peces han estat datades entre el segle I i II de la nosrra era.

A I'hora de datar la gemma que ens ocupa, podem prendre com a eixos de referència la
temàtica decorativa o el seu estil artístic. La gemma de Capricorn s'inscriu dins del correnr
estilístic anomenat clàssic lineal (segle I-II dC), on es posa l'accenr del treball en incisions
fines que pretenen donar sensació de volum a la figura. Cal tenir present que les carac-
terístiques dels diferents estils es basen en estudis compararius. Malauradament, només
disposem d'una peça i, a més a més, totalment descontextualitzada. Amb certes reserves i
prudència, donem una datació àmplia dels segles I i II dC a la gemma de Capricorn de la
vil.la de les Cavalleries de Vallmoll.

Però, quin significat amaga la gemma de Capricorn? Què representava aquesr sím-
bol zodiacal per al seu propietarl? La resposta és complexa i múltiple. Les funcions que
s'atribuïen a les gemmes en època romana eren diverses: ornamental, profilàctica... Les
figures representades estaven molt sovint carregades de diversos sentits i revestides d'un
simbolisme críptic o àmpliament reconegut o suposat. En nombroses ocasions, les gem-
mes eren amulets. En les seves superfïcies apareixien divinitats, animals mitològics, sím-
bols màgics o inscripcions. El Capricorn era símbol de prosperitat, perquè havia estat
lligat a la iconografia política del primer emperado¡ August. Lescriptor Suetoni relata
que quan August encara era el desconegut Gai Octavià i residia a Apol.lònia (Il'lír:ia),
l'astròleg Têògenes s'havia agenollat davant del futur sobirà de I'univers al conèixer la sin-
gular constel.lació del seu naixement: "D'aleshores ençà, August tingué tanta confiança en

398


