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Resum

Esbós històric de la presència i evolució dels diversos tipus de mosaic en l’àmbit territorial dels Països Catalans d’ençà de les primeres 
manifestacions detectades fins a la fi del món antic, a partir de determinats jaciments i dels exemplars més paradigmàtics. S’han tingut 
en consideració tota mena de jaciments, urbans i rurals, i, puntualment, d’àmbits funeraris.
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Prolegòmens

El mosaic és un revestiment que fa servir, preferentment, 
peces minerals de mida variable lligades amb morter. 
Tanmateix, també utilitzà cubs de terrissa i de pasta vítria, 
de vegades amb recobriment d’or o daurat, i altres possi-
bilitats de tota mena. Serví principalment com a sòl amb 
excel·lents resultats (impermeable, resistent, net i elegant), 
però també, sobretot a partir del baix imperi, per a reco-
brir parets de mur, voltes, cúpules i sostres.1 Els estudio-
sos en consideren l’existència de tres tipus: els de còdols, 
els de tessel·les (l’opus tessellatum dels antics) i el uermicu-
latum, també de tessel·les de mida diminuta i de gran qua-
litat que feien possible donar a la peça un aspecte pictòric. 
El nom d’aquest darrer és modern, creat per diferen-
ciar-lo de les altres maneres de fer. Per als antics, el uermi-
culatum no era sinó un tessellatum notablement més fi.

Si deixem de banda creacions sumèries ben semblants, 
de principis del tercer mil·lenni aC, que no s’expandiren 
gaire més enllà del món mesopotàmic, el mosaic, tal com 
l’entenem, s’ha de considerar una altra aportació del ta-
lent hel·lè. Els primers, de còdols, aparegueren a la darre-
ria del segle v aC, al nord de Grècia i a Macedònia, amb 
algunes peces figurades, impactants, d’una notable belle-
sa. L’opus tessellatum, que feu possible l’èxit i l’enorme i 
brillant expansió d’aquesta tècnica, fou cosa del món grec 
o hel·lenitzat de Sicília i de la Magna Grècia. Al seu redós, 
el uermiculatum aparegué immediatament i feu possible, 
encara més, peces d’una bellesa excepcional. La seva po-
pularització va ser ràpida i general. Al segle iii aC, era una 

manera recurrent de pavimentar amb eficàcia, tot enno-
blint-les, les cambres més representatives de les cases pri-
vades, però també, puntualment, d’alguns edificis públics. 
L’expansió de Roma per la Mediterrània i la consolidació 
del seu imperi en facilità la presència arreu. Ben aviat es-
devingué un element característic més de la koiné cultural 
grecoromana.

El territori sobre el qual dissertarem, l’àrea geogràfica 
dels Països Catalans, formà part durant una llarga etapa 
de la prouincia Hispania Citerior i, més endavant, de les 
províncies Tarraconensis i Carthaginensis. I després de 
l’enfonsament de la part occidental de l’Imperi, del reg-
num gothorum, llevat de les illes Balears que passaren a 
mans vàndales, primer, i bizantines, després, com l’àrea 
més meridional de l’actual País Valencià, que no fou ocu-
pada pels visigots fins als darrers anys del primer terç del 
segle vii.

Es tracta d’un territori que s’obre a la Mediterrània, 
amb contactes fluids amb Itàlia, les illes, el nord d’Àfrica 
i l’Orient i que foren, justament, les terres que primer 
entraren en contacte amb la república romana (218 aC, 
Empúries) i que, per acabar-ho d’adobar, van romandre 
lligades a l’Imperi fins a la dissolució final (476), cir-
cumstàncies, polítiques i geogràfiques, que expliquen 
una romanització antiga, de llarga durada i fortament 
arrelada.

L’estudi del mosaic en aquest territori és antic, fona-
mentat inicialment per l’interès davant de peces notables 
i, àdhuc, excepcionals. Alguns d’aquells primers exem-
plars localitzats s’han conservat i d’altres han desapare-
gut lamentablement. Més endavant, amb la sistematitza-
ció de la recerca i la valoració dels vestigis arqueològics, 
el seu estudi entrà a formar part del coneixement global 
sobre el món antic. Tanmateix, hauríem de reconèixer 
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que la bibliografia sobre aquest tema és dispersa i, sovint, 
atomitzada, cosa que dificulta els estudis de conjunt. No-
més els mosaics coneguts fins aleshores de la província 
de Lleida s’han aplegat en un dels volums (fascicle viii), 
tal com alguna peça conservada al Museo Arqueológico 
Nacional (fascicle ix) del Corpus de mosaicos romanos de 
España, una col·lecció d’una enorme utilitat que es publi-
ca amb una lentitud exasperant sota els auspicis del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Molt 
més greu és, més de cent anys després de l’inici de les ex-
cavacions oficials, la manca d’una (o d’unes) monografia 
que reuneixi, ordeni i presenti aquell tipus de sòls desco-
berts a Empúries. I no és per dir, sinó pel valor incalcula-
ble de la col·lecció procedent d’aquell jaciment. En efecte, 
la cronologia de l’establiment i les seves característiques 
històriques converteixen aquell lloc en un espai privile-
giat per conèixer l’expansió d’unes modes als moments 
inicials de la introducció d’aquella manera d’embellir i 
ennoblir sobretot les grans cases unifamiliars benestants 
i, més puntualment, alguns edificis de la comunitat. El 
nombre de peces i la seva cronologia converteixen el jaci-
ment altempordanès en un lloc essencial per entendre i 
resoldre qüestions fins ara només plantejades i difícils de 
solucionar. 

L’elaboració de mosaics era una tasca artesanal espe-
cialitzada en què treballaven diversos experts i uns quants 
manobres. Quant signen la seva obra (infra) fan referèn-
cia a l’equip, a la colla, que anomenaven officina amb un 
nom de referència (taller d’en Tal), que no era altre que el 
del cap de l’equip. És més que probable que una part, si no 
tots, dels membres de la colla fossin serui i/o lliberts, amb 
una jerarquització fixada per l’habilitat i per la veterania. 
Sabem de l’existència dels «creadors», els que dibuixaven 
el tapís de cada obra, tant els de temàtica geomètrica o ve-
getal, que poden arribar a ser d’una complexitat increïble, 
com els figurats en què, de vegades, apareix un nombre 
considerable de personatges. Existien «cartrons» de tota 
mena que circulaven amb una certa rapidesa pels dife-
rents territoris. No cal dir que eren colles nòmades que es 
desplaçaven d’un lloc a un altre en funció dels encàrrecs, 
treballant a ciutats o en vil·les que podien trobar-se molt 
allunyades de tot arreu i molt terra endins. Sovint es parla 
de la presència de tallers forans, primer itàlics i més enda-
vant africans. Deixant de banda moments puntuals, són 
qüestions difícils de provar i no pas fàcils de defensar. En 
general, aquestes colles eren «locals». Circulaven més els 
dissenys, els «cartrons», que les officinae i, puntualment, 
algun emprenedor vingut de fora.

El cap havia de ser home d’aptituds notables i àmplies. 
Negociava amb els comitents pactant uns temes determi-
nats i havia de tenir la capacitat d’adaptar el tema a una 
estança determinada i preveure el nombre i les caracterís-
tiques de les tessel·les que necessitaria, que majoritària-
ment es tallaven in situ. El tapís es dibuixava sobre la pre-
paració del sòl i, quan rebia la morterada de base, calia 
córrer per encastar-hi les tessel·les tal com calia abans no 
se solidifiqués la pasta. Hi ha, certament, de tot: des de ta-

llers àulics d’altíssim nivell fins a oficines, per dir-ho d’al-
guna manera, d’una gran discreció.

Els emblemes d’opus uermiculatum eren tota una altra 
cosa. Solien ser peces de mida reduïda, rectangulars o 
quadrades, fent servir finíssimes tessel·les minúscules per 
aconseguir l’efecte d’una pintura. Procedien de determi-
nats tallers que es localitzaven a Alexandria, a Síria o a la 
Itàlia tirrènica, on treballaven experts d’altíssim nivell 
amb una temàtica molt controlada. Devien tenir un cost 
molt elevat i, per les mides i el pes, viatjaven sense cap di-
ficultat d’una punta a l’altra de la Mediterrània. No ens ha 
d’estranyar que, per la seva història i per la seva situació, 
Empúries acapari la majoria d’aquelles peces.

Els precedents

En aquestes contrades, el paviment de mosaic no fou in-
troduït pels romans. Abans del 218 aC ja existia de mane-
ra puntual i, certament, extraordinària. Emporion, la polis 
d’origen foceu, ja coneixia aquesta manera de fer tal com 
posa de manifest una habitació parcialment coneguda, 
afectadíssima per les obres contundents de la imponent 
stoa que definia pel costat septentrional l’àgora del segle ii 
aC. Es tracta d’una sala amb sòl d’opus tessellatum que 
formava part d’un vell balaneion públic de la ciutat que, 
en ser destruït per les grans reformes urbanes del segle ii 
aC, havia acabat essent substituït per un altre de situat no-
més una cinquantena de metres cap a llevant i que conser-
va un interessant sòl d’opus segmentatum obrat amb crus-
tae més aviat petites, irregulars, de marbre blanc i que no 
deixa de ser, també, un sòl de mosaic. Era una excel·lent 
opció pel bon resultat en edificis on l’aigua era element 
primordial.2 És, certament, ben poca cosa, però certifica 
el coneixement i la utilització d’allò que era norma al món 
de la Mediterrània central (i oriental). No ha de ser una 
peça única. Recordem que encara coneixem ben poc 
l’Empúries anterior al segle ii aC.

Però també al gran oppidum, fortament hel·lenitzat, del 
puig de Sant Andreu a Ullastret (Baix Empordà). En els 
magatzems d’aquell centre es conserven fragments d’un 
sòl d’opus figlinum de tradició púnica de procedència in-
determinada. Molt més tardans cal considerar vestigis 
prou notables d’opus tessellatum en blanc i negre que po-
drien haver format part del sòl de la cel·la d’un temple que 
continuà existint molt temps després de l’abandonament 
de l’oppidum, molt a principis del segle ii aC. No cal dub-
tar de l’existència de paviments semblants en altres terri-
toris més meridionals, més influïts, en aquest cas, pels 
cartaginesos.3

En àrees geogràfiques perifèriques com les nostres, els 
pocs exemples amb cronologies tan altes identificats fins 
ara s’han de posar en relació — i és absolutament raona-
ble— amb edificis públics.
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La baixa república. El mosaic d’opus 
signinum i altres modalitats

A partir del 197 aC quedà clara la voluntat de Roma de 
mantenir i ampliar el seu domini sobre Hispania. Aquests 
dos primers segles pràcticament sencers (ii-i aC) consti-
tueixen una etapa canviant, enormement atractiva i que 
culminà amb la fundació d’una xarxa de ciuitates que ver-
tebraren el territori i facilitaren la integració dels indíge-
nes que s’encaminaven a esdevenir romans provincials. 
En aquests quasi dos segles convulsos, els contactes per-
manents amb romans i itàlics introduïren, a poc a poquet, 
noves maneres de fer, noves modes, algunes de les quals, 
tangibles i amb capacitat per a resistir el pas del temps, 
podem resseguir. En aquesta etapa s’introduí i es popula-
ritzà un sòl de mosaic senzill, fàcil d’obrar i d’excel·lents 
resultats des de tots els punts de vista, ben conegut i utilit-
zat al món de la Itàlia tirrènica d’ençà del segle iii aC 
avançat. El mosaic d’opus signinum no és altra cosa que 
un sòl obrat amb morter de calç barrejat amb picadís de 
ceràmica que li atorga el característic color vermell, més o 
menys intens, disposat sobre un rudus sòlid i gruixut, 
obrat amb rierencs i còdols o pedruscall menut. Al da-
munt de la superfície, abans que la morterada se solidifi-
qués, calia incrustar-hi unes tessel·les, blanques, negres o 
de colors o crustae i/o fragments informes de pedra, que 
formaven, de vegades, un dibuix geomètric senzill o dis-
posats sense ordre ni concert o, fins i tot, que dibuixaven 
figures d’animals d’una manera molt simple. No és rara la 
presència d’inscripcions, sovint de benvinguda, que, quan 
existeixen, ajuden a interpretar la funció de la cambra que 
pavimentaven.4

Aquesta mena de sòls, tal com s’ha vist, començaren a 
fer-se presents a la Itàlia banyada pel mar Tirrè d’ençà de 
la darreria del segle iii aC i ben aviat la documentarem en 
el territori que analitzem en cronologies fermes dins del 
segle ii aC. La simplicitat i els bons resultats d’aquells sòls 
n’explicarien l’èxit i la llarga continuïtat d’ús fins ben en-
trat el segle i de l’era. No cal dir que hi ha una certa evolu-
ció formal i temàtica que permet reconèixer els exemplars 
més sofisticats a partir del principat d’August, a l’entorn 
del canvi d’era.

I ara constatem, per part de les elits benestants, sense 
deixar d’haver-hi comitents públics, la voluntat d’embe-
llir determinades cambres de les domus per remarcar-ne 
la funció i enaltir el prestigi del propietari i de la seva fa-
mília, tot fent-ne notar la cultura, els contactes i la capaci-
tat d’estar al dia. Això explica que la immensa majoria 
dels exemples coneguts d’aquella mena de sòls siguin obra 
privada. Es reservaren, no cal dir-ho, per pavimentar les 
habitacions principals, aquelles que servien per a relacio-
nar-se amb el món exterior (atris, peristils, triclinia i, en el 
context grec, estances dedicades al symposion…). Quan al 
llarg del segle i aC s’acabà imposant el model de domus de 
tipus mediterrani, amb el peristil com a centre vertebra-
dor, les sales amb paviment de mosaic es localitzaven, so-
bretot, al seu entorn.

Les cases unifamiliars hel·lenístiques (o tardorepublica-
nes) de la Neàpolis emporitana, que es datarien preferent-
ment a partir de mitjan o segona meitat del segle ii aC, no 
són mai gaire extenses en ser l’espai disponible un proble-
ma aleshores insoluble, cosa que no afectava la riquesa 
formal del conjunt. Un exemple podria ser la casa núm. 
34, d’uns 300 m2 i deu habitacions, bastida a l’entorn d’un 
atri tetràstil. La meitat de les estances (i més de la meitat 
de la superfície total) mostraven paviments luxosos, amb 
mosaics d’opus signinum que ocupaven la part central de 
l’habitatge, espais primordials d’autorepresentació.5

Els exemples sovintegen i són presents arreu del terri-
tori que estem analitzant. Destaca, pel nombre d’exem-
plars, la Neàpolis emporitana, el nucli principal d’Empo-
rion, polis independent i fidel aliada de Roma, amb 
cronologies que ocupen tota aquesta etapa històrica. Res-
saltem algunes peces amb inscripcions de benvinguda o 
directament relacionades amb el simposi.

També són presents en les fases més antigues de les do-
mus fundacionals de la ciutat regular, amb, puntualment, 
pervivències posteriors d’època d’August i encara més 
enllà.

Cal remarcar, en aquest context, sobretot del segle i aC 
(i més endavant, encara), l’existència, en determinades 
habitacions especialment importants en el conjunt d’una 
casa, d’un sòl d’opus signinum, amb tessel·les que dibui-
xen motius geomètrics, que reserva l’espai central de l’es-
tança per encaixar-hi una placa de pedra (o de terrissa) de 
petites dimensions, que es podia posar i treure i que era la 
base d’un mosaic d’opus uermiculatum obrat amb tessel-
les minúscules de materials molt variables i d’una gran 
qualitat, que reproduïa un tema figurat amb efectes pro-
pis de la pintura sobre taula (emblema). Sovint eren d’una 
gran qualitat i sempre notables i reclamaven l’atenció del 
visitant enmig d’un sòl senzill d’opus signinum amb tessel-
les incrustades. Empúries — i no és estrany que sigui 
així— ens ha proporcionat fins a quatre peces magnífi-
ques, tres de les quals són escenes de gènere (la garsa lla-
dre, el gat i els ocells, peixos marins). Nogensmenys, des-
tacaríem l’emblema que reprodueix una representació 
teatral de la tragèdia d’Eurípides presentada després de la 
mort de l’autor el 405 a C, Ifigenia a Àulida, que fou trobat 
in situ, al segle xix, en una domus encara no explorada del 
sector central de la ciutat regular.6 Era, certament, pro-
ducte del comerç de luxe internacional. Aquestes peces 
no eren a l’abast de tothom.

Durant un temps, hom proposà una fàbrica alexandri-
na o oriental. Més recentment, els experts tendeixen a 
pensar en tallers més pròxims, de la Itàlia central. No és 
fàcil, tanmateix, assegurar-ne la procedència exacta. 
Aquestes peces s’anomenaven emblemes, mot d’origen 
grec que significa, justament, peça inserida. Aquesta ma-
nera de fer continuà anys enllà tal com posa de manifest 
l’emblema mòbil d’un mosaic de la segona meitat del se-
gle ii procedent de Tarragona amb la testa de Medusa (in-
fra). No és un fet extraordinari, durant una excavació ar-
queològica, localitzar una estança amb sòl de mosaic que 
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no ha conservat l’emblema, possiblement retirat abans de 
l’abandonament de l’edifici. Eren peces pensades per a fa-
cilitar-ne el trasllat i la (fàcil) integració.

Si ens centrem, ara novament, en els mosaics d’opus 
signinum, observem que, amb cronologies fermes dins del 
darrer terç o el darrer quart del segle ii aC, són sempre 
presents en jaciments de difícil adscripció que caldria po-
sar en relació amb el control del territori i/o amb l’exèrcit 
romà. De vegades, com a Can Massot (Montmeló), es 
tracta d’un edifici unitari amb planta de domus d’atri, 
amb elements arquitectònics sofisticats, clarament itàlics, 
entre els quals els mosaics de signinum.7 Can Tacó (Mont-
meló i Montornès del Vallès), a uns 800 m de Can Massot, 
un jaciment notablement més gran, amb vestigis arqui-
tectònics i constructius de tipus itàlic que sense saber gai-
re bé com definir, sembla acomplir un control sobre el 
territori i llurs camins. Novament hi havia cambres amb 
sòls de signinum amb tessel·les incrustades.8 Puig Caste-
llar de Biosca, a la Segarra, és una fortificació quadrada 
amb algunes de les estances pavimentades amb sòls 
d’aquesta mena.9

Exemples d’aquests paviments en tenim a una bona 
part dels nuclis urbans d’aquest territori, en l’àmbit pri-
vat, a Iluro (Mataró) a la domus dels dofins amb una quali-
tat notable,10 a Baetulo (Badalona, carrer Lladó),11 a Iesso 
(Guissona),12 a Sagunt (plaça d’Armes del Castell),13 a Va-
lentia (carrer Roc Chabàs),14 a Lucentum (Tossal de Ma-
nises)15 o a Ilici (l’Alcúdia d’Elx),16 amb cronologies ben 
diverses que anirien des de cap al 100 aC fins a ben entrat 
el segle i de l’era. I també són ben representats a l’ager en 
diverses vil·les tal com ara al Pla de l’Horta (Sarrià de Ter), 
a l’església de Sant Menna (Vilablareix),17 a Sant Martí de 
Samalús18 i a l’Horta Seca (la Vall d’Uixó),19 entre d’altres.

Paral·lelament, convindria remarcar l’ús d’aquests pa-
viments en edificis públics. Recordem una estança del 
complexíssim edifici d’esbarjo de l’àrea del pàrquing 
d’Empúries, amb una inscripció de benvinguda en grec,20 
de l’aedes de Sant Aniol de Finestres (Garrotxa)21 o del 
gran edifici de Can Benet (a Ca l’Arnau, Cabrera de Mar), 
que només coneixem parcialment (vuit cambres fins ara) 
i que sovint ha estat interpretat com una domus, opinió 
que no compartim, del tercer quart del segle ii aC, notabi-
líssim. Set de les vuit cambres tenien sòls de signinum 
amb tessel·les de dibuix geomètric i, puntualment, amb la 
presència d’un motiu central a la manera d’un fals emble-
ma. Feien servir cubs de pedra blanca i negra o blau fosc. 
Sobresortia especialment una gran estança el sòl de mor-
ter hidràulic de la qual tenia un color negre bellíssim 
aconseguit amb la incorporació de virolles de ferro. La de-
coració geomètrica, de tessel·les blanques, hi destacava vi-
víssimament.22 El temple capitolí de Tarraco ofereix un 
altre excel·lent exemple d’un sòl d’aquestes característi-
ques d’una gran qualitat.23 

De vegades, hom feia servir còdols o retalls, més o 
menys regulars, de pedres diferents tot substituint la con-
vencional tessel·la. Un sòl de la vil·la de Ca l’Alemany, a 
l’ager de Baetulo, n’és un molt bon exemple.24

Caldria remarcar, ara, l’existència, puntual i minorità-
ria, d’altres paviments baixrepublicans que posen de ma-
nifest altres tradicions i altres maneres de fer, diferents del 
corrent principal. Primerament, recordarem l’anomenat 
«mosaic hel·lenístic» de l’Alcúdia d’Elx (Ilici) que els ex-
perts daten de l’entorn del 100 aC. Formava part d’una 
domus amb altres estances pavimentades amb mosaics 
d’opus signinum. Era diferent tant per la tècnica, amb una 
combinació de tessel·les de pedra amb altres de ceràmica i 
còdols menuts de colors, com pels detalls de la decoració, 
basada en una roseta central de sector de cercles secants 
envoltada per diverses sanefes amb motius distints algun 
dels quals, com les volutes o la muralla emmerletada i re-
forçada amb torres, propis del repertori d’alguns mosaics 
hel·lenístics dels segles iii i ii aC. Destacava la presència de 
noms ibèrics escrits en grafia llatina, un detall d’un valor 
històric incalculable.25

En segon lloc, voldríem referir-nos al paviments de llo-
setes de terrissa en forma d’escates propi del vestuari, te-
pidari i caldari de les termes republicanes de l’Almoina 
(València), una manera de fer ben documentada, en els 
mateixos anys, a la Itàlia central, amb un excel·lent com-
portament tant estètic com d’eficiència tècnica. Aquestes 
peces havien estat importades directament de la Itàlia 
central quan fou bastit aquell balneum.26

Només en moments avançats d’aquesta etapa troba-
ríem els primers sòls d’opus tessellatum que a partir del 
principat d’August esdevindrien la manera principal de 
pavimentar les sales d’aparat de les cases senyorials i d’al-
tres edificis públics i privats d’aquelles ciuitates. Convé 
recordar el conjunt que decorava el sòl de les termes del 
Clos de la Torre (Badalona), d’època republicana avança-
da, amb la probable inscripció salutariter delecto 
(dono plaer saludablement) al marxapeu que comunicava 
tepidarium i caldarium.27

El mosaic altimperial

Aquesta llarga etapa consolidà un procés que, tal com 
hem vist, havia començat amb una força notable els anys 
anteriors. La vella tradició — el mosaic d’opus signinum— 
no desaparegué del tot; fent un pas al costat, obrí la porta 
a l’opus tessellatum, més reeixit des de tots els punts de 
vista tot i que, indubtablement, més exigent tècnicament 
i, per tant, més costós.

I es feu present, des del darrer terç, darrer quart del se-
gle i aC, l’opus sectile obrat a partir de crustae de formes 
geomètriques combinades de pedres de qualitat i de co-
lors diversos que constituí un sòl de luxe, apreciadíssim 
pels antics i que, com el mosaic de tessel·les, tingué un èxit 
esclatant. No és gens rar l’ús en una mateixa cambra del 
mosaic d’opus signinum i del sectile. Res no impedia que 
en un mateix edifici, públic (edificis termals, per exemple) 
o privat (domus urbanes o vil·les rurals), en un mateix mo-
ment constructiu, alternessin cambres pavimentades 
d’una manera o d’una altra i, fins i tot, amb estances amb 
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obra tessel·lada. Els sectilia, pel seu cost, bellesa i, sobretot, 
per la seva grauitas, eren especialment utilitzats a l’hora 
de pavimentar edificis públics.

En un moment inicial, el mosaic de cubs de pedra feu 
servir pràcticament en exclusiva peces de color blanc i de 
color negre o blau fosc. Per regla general, el fons era blanc, 
però en ocasions puntuals, era ben al contrari. La temàtica 
dominant fins a mitjan segle segon fou la decoració geo-
mètrica o vegetal amb, de vegades, una fantàstica capaci-
tat creativa. Puntualment, i ja de seguida, tal com succeïa 
també amb alguns sòls d’opus signinum, se’ns fan presents 
figuracions d’animals (dofins, cavalls, ocells, felins, cà-
nids…), d’éssers fantàstics (centaures, hipocamps…) o 
d’éssers humans que ocupen espais ben definits, majori-
tàriament en els angles de l’emblema central del tapís. En 
efecte, la tradició imposà sovint definir un fals emblema al 
mig seguint la vella tradició hel·lenística. Ja, sobretot, a 
partir de la segona meitat del segle ii, el lloc central és 
ocupat per un tema figuratiu de tipus mitològic, fent ser-
vir peces més petites i de colors, amb uns excel·lents resul-
tats estètics.

Les grans domus emporitanes de la ciutat regular, d’ori-
gen baixrepublicà, constitueixen, per les pròpies caracte-
rístiques del jaciment, un magnífic laboratori per seguir 
l’evolució d’aquells edificis (cases romanes d’atri amb 
hortus) devers grans mansions de tipus «pompeià», d’atri 
i peristil, on la decoració global de les estances (amb un 
paper important del paviment) té una importància cabdal 
en la voluntat d’autorepresentació dels propietaris. Les 
grans cambres d’aparat (tablina, oeci) es multiplicaren i el 
luxe general es disparà. Les domus emporitanes 1, 2A i 2B 
en són uns magnífics exemples, però no pas els únics. Ar-
reu d’aquest territori en trobem d’altres que confirmen 
aquest fet general i uniforme.28 Tanmateix, les condicions 
de les troballes, parcials i no sempre ben datades, ressalten 
el valor de jaciments com Empúries, l’Alcúdia d’Elx o Po-
llentia (Alcúdia, Mallorca), que foren abandonats en un 
moment determinat i mai més ocupats.

Al camp, la situació no es diferenciava pas gaire. A par-
tir del principat d’August, quan s’inicià la Pax Romana 
que havia de portar una llarguíssima i inèdita etapa de 
tranquil·litat i equilibri, les vil·les no només es consolida-
ren, sinó que moltes de noves s’afegiren a les més antigues 
i s’expandiren per tot el territori. En unes quantes, no pas 
en totes, però, la presència d’un espai residencial més o 
menys complex se’ns fa avinent. L’anomenada pars urba-
na reproduïa amb més o menys semblança els luxes i les 
comoditats de la domus urbana (urbs in rure). No hi podia 
mancar un petit balneum, sales d’aparat bellament acaba-
des, i presència d’estàtues i/o relleus de marbre. Els mo-
saics eren freqüents i no pas exclusius dels grans establi-
ments suburbans; vil·les allunyades de qualsevol nucli 
seguien un mateix comportament. Cal, doncs, deduir que 
el dominus i llur família passaven temporades al camp 
sense renunciar a cap dels plaers de la vida urbana. Tin-
guem-ho present: la vil·la era, simultàniament, otium i ne-
gotium.

Pel que fa a edificis públics, el mosaic s’utilitzà de ma-
nera puntual com a sòl de la cel·la d’algun temple (Empú-
ries, Tarragona…), però, sobretot, embellint les estances 
més representatives dels edificis termals, on s’adaptaven a 
la perfecció en oferir un comportament hidràulic de pri-
mera. Sovint, però, les reformes continuades que afecta-
ren aquests edificis ens fan difícil conèixer els programes 
ornamentals més antics.

En aquestes mateixes dates — segles i i ii—, les diverses 
excavacions arqueològiques efectuades en vil·les romanes 
arreu del territori posen de manifest l’ús puntual de sòls 
d’opus tessellatum en blanc i negre per embellir determi-
nades sales d’aparat (els triclinia, indubtablement) i, si 
n’hi havia, algunes sales del balneum. A vegades, alguns 
d’aquests mosaics i les cambres on se situaven van ser 
conservats i afegits a reformes importants, profundes, que 
organitzaven l’espai diferentment. Cal remarcar, atesa 
llur importància, les grans intervencions arquitectòni-
ques a moltes vil·les des de molt a finals del segle ii i pri-
mer terç del iii, durant els principats dels Severs. Caldrà 
trobar una bona explicació a un fet tan general.

Ens poden servir d’exemple la vil·la dels Ametllers 
(Tossa),29 Torre Llauder (Mataró),30 Granollers (proba-
blement, Semproniana)31 i Sant Boi de Llobregat,32 pavi-
mentant les estances d’un balneum privat molt ben con-
servat; l’Espelt (Òdena), lluny de qualsevol nucli urbà, 
reservat, només, a dues estances triclinars, geomètriques, 
amb algun element figurat (ocell);33 els Munts (Altafu- 
lla), amb exemplars esplèndids;34 Paret Delgada (la Selva 
del Camp), amb un extens conjunt;35 Puig de Benicató 
(Nules);36 Font de Mussa (Benifaió);37 el Vilar del Puig 
(Horta Nord), amb un conjunt amplíssim;38 Punta de 
l’Arenal (Xàbia);39 Banys de la Reina (Calp),40 o la vil·la 
romana de Petrer (Alacant).41

La policromia se’ns fa present, de debò, a partir de la 
segona meitat del segle ii i, especialment, durant la dinas-
tia africana dels Severs. Un problema recurrent i greu en 
l’estudi dels mosaics és la dificultat de fixar-ne estratigrà-
ficament la cronologia amb precisió. Sovint les datacions 
estilístiques i per comparacions s’han confirmat enganya-
dores i errònies. I, per acabar-ho d’adobar, la datació 
d’una estructura pot no coincidir amb la d’un sòl sobre-
posat. A més, molts paviments foren descoberts molt 
abans de la imposició de mètodes precisos d’excavació. 
Nogensmenys, la gran eclosió d’època severa se’ns confir-
ma un xic arreu, amb tota seguretat. Al principi només 
era un toc de color, unes poques tessel·les enmig d’un ta-
pís bicolor. De seguida, l’ús de tessel·les de coloració va-
riada esdevingué una constant, decorant, primer, el (fals) 
emblema central i, després, tot el conjunt. L’ornamenta-
ció geomètrica i geometricofloral s’enriqueix, es compli-
ca, amb resultats sorprenents i amb creacions d’una enor-
me sofisticació. Paral·lelament, les figures de persones i 
d’animals i el paisatge comencen a colonitzar aquells pa-
viments. El mosaic figuratiu fou, tinguem-ho present, mi-
noritari en relació amb el geomètric i/o vegetal. En aquell 
cas, la temàtica és essencialment mitològica, tal com suc-
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ceeix majoritàriament en les altres províncies de l’Imperi. 
Només puntualment se’ns fan avinents escenes de la vida 
privada o producte de l’observació del món.

El temes són diversos i, en general, ben semblants als 
d’altres llocs, als de les altres províncies occidentals. Dei-
xarem de banda una discussió irresolta i recurrent sobre 
el significat d’una tria determinada per part del comitent. 
Recordem, però, que això només podia tenir importància 
en un primer moment. Després de la mort, la cessió o la 
venda de la propietat, una decoració determinada no te-
nia cap altre valor que l’estètic.

Quines són algunes de les històries triades? És un fet 
comunament acceptat que, per diverses raons de vegades 
no pas fàcils d’escatir i d’entendre, les diferents províncies 
de l’Imperi romà i, fins i tot, determinats territoris dins 
d’aquelles, tingueren tendència a preferir, pel que sembla, 
una temàtica determinada dins del vast repertori mitolò-
gic grecoromà o pouant en aspectes determinats de la 
vida quotidiana i de la contemplació de l’orbis. També 
s’observen, en aquest aspecte, canvis raonables i la muta-
bilitat del repertori. És cert, nogensmenys, que sovint són 
impressions, atès que caldria conèixer tots els mosaics 
d’un espai determinat per constatar-ho (o no). No estem 
en condicions de poder determinar què hi ha i què hi 
manca. Donem, però, un cop d’ull a les peces més repre-
sentatives per fer-nos una idea de les aspiracions, dels 
gustos dels comitents, centrant-nos en aquells paviments 
policromats que es daten, amb més o menys precisió, en-
tre August i la tetrarquia.

És ben conegut, de fa temps, procedent de Sagunt, el 
mosaic decorat amb la història del càstig de Dirce i, paral-
lelament, les Estacions, amb les escenes figurades dins 
d’octògons, amb tessel·les de colors que ressalten sobre el 
blanc i negre geomètric de fons.42 Les Tres Gràcies, de Bar-
celona, defineixen l’espai central d’un tapís en blanc i ne-
gre geomètric, d’una qualitat estètica discutible.43 La Gor-
gona Medusa, amb un reconegut paper apotropaic, la 
trobem a València, al carrer del Rellotge Vell, com a «fals 
emblema» amb el complement d’uns kantharoi a les can-
tonades del requadre,44 a Tarragona, en una peça excepcio-
nal en què Medusa ocuparia l’espai central d’un tapís on es 
narrà la història de Perseu i Andròmeda a través de quatre 
quadres.45 La testa mortal de la Gorgona és un autèntic 
emblema obrat sobre una placa independent en opus uer-
miculatum d’una qualitat extraordinària. A. Balil, il·lustre 
coneixedor del món del mosaic, n’insinuava un origen 
oriental.46 El seguici de Bacus, ben present a Hispania, ens 
és conegut per una peça saguntina perduda.47 Citem, final-
ment, un sòl notable descobert en les excavacions preven-
tives de l’edifici de les Corts Valencianes, amb la imatge de 
la musa Terpsícore, del ball i de les cançons que l’acompa-
nyaven, d’una qualitat excel·lent. Interpretat, aquell edifici, 
inicialment com una domus urbana, ara es planteja la pos-
sibilitat que fos la seu d’un collegium, i, en aquest cas, la tria 
del tema podria explicar-se diferentment.48

En contextos suburbans, s’ha de recordar l’enorme pa-
viment amb la representació dels treballs d’Hèrcules, nar-

rats en dotze quadres a l’entorn d’un (fals) emblema amb 
la il·lustració de la història d’Òmfale i el fill d’Alcmena, 
transvestits. Com passa sovint, l’embalum (mides, colors, 
disposició…) del mosaic no té res a veure amb la seva 
qualitat estètica, més aviat modesta. L’àrea amb decoració 
figurada era precedida per un tapís geomètric en blanc i 
negre prou gran. Cal suposar que aquesta dualitat asse-
nyalava la funció principal de la cambra.49 Ens sembla ob-
servar, en aquest conjunt, una mostra de l’erudita ironia 
del comitent en disposar en lloc preeminent, enmig de 
gestes fora mida del fabulós protagonista, la representació 
de la lamentable història de transvestiment, en què el 
prestigi d’Hèrcules sortí malparat. Sentit de l’humor, in-
dubtablement. Procedeix de Can Porcar, una domus sub-
urbana d’Edeta (Llíria). Recordem, també, un triomf de 
Neptú del Vilar del Puig (Horta Nord), d’un valor estètic, 
pel que sembla, qüestionable.50 Més notable, en tractar-se 
d’un tema no tan fressat i certament rar en el conjunt de 
les províncies occidentals, és l’emblema, parcialment per-
dut, d’un tapís que ornamentava una gran cambra de la 
vil·la de la Font de Mussa (Benifaió), a tocar la via Augus-
ta, a uns 20 km a migdia de Valentia. Representava el mo-
ment en què Fàustul i son germà trobaven els divins bes-
sons, Ròmul i Remus, alletats per la lloba dins una cova 
(lupercalia). És una peça notabilíssima que reprodueix 
una imatge ben definida del lloc i del moment, molt ben 
coneguda en altres suports.51

La mitologia no fou l’única font de la figuració en mo-
saic. Puntualment, la inspiració podia venir de l’observa-
ció de l’entorn, des de tots els punts de vista. Una peça 
excepcional pel seu bon estat de conservació i per la quali-
tat tècnica i artística del seu treball és l’anomenat Mosaic 
dels Peixos en opus uermiculatum provinent de la vil·la de 
la Pineda (Vila-seca), molt pròxima al nucli urbà de Tar-
raco i que podríem considerar, malgrat tot, suburbana. 
Formava part d’una habitació d’aparat, versemblantment 
un triclinium, d’uns 6,25 m per 4,5 m amb emblema figu-
rat d’uns 3,68 m per 2,68 m, poc menys de 9 m2. Hi ha re-
presentades 47 figures de peixos, mamífers marins, cefa-
lòpodes i crustacis reals que han estat convenientment 
identificats. S’ha datat devers el 200. Hom ha calculat que 
es van fer servir unes 280.000 tessel·les de mida petita en la 
seva composició.52

Torre Llauder (Mataró) constitueix un exemple excel-
lent de com en una domus o en una vil·la (en aquest cas 
suburbana) els sòls de mosaic, de vegades aprofitats d’eta-
pes anteriors, es feien servir per a remarcar (tal com altres 
aspectes complementaris, pintura mural, estuc, peces ar-
quitectòniques…) espais ben determinats de l’edifici que 
s’obrien al món i que eren, fins a cert punt, espais «semi-
públics», llocs on rebre la salutatio matutina dels clients 
devers el patró i on conversar, escoltar lectures i banque-
tejar amb les amistats, una part de la casa on el dominus 
mostrava la seva riquesa, el seu poder, el seu gust, la seva 
cultura. Les cases urbanes i les vil·les, especialment les 
suburbanes, esdevenen l’espai principal d’autorepresen-
tació. Tot el sector residencial central, on s’aplegaven les 
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sales més luxoses de la pars urbana, se situaven entre dos 
peristils. Des del primer, hom accedia a un «fals atri», de 
tipus corinti, amb els passadissos de l’entorn pavimentats, 
dos a dos, amb mosaics. Des d’aquí es podia accedir de-
vers el nord a l’àmbit A1, de 54 m2, la porta del qual era 
remarcada amb semicolumnes adossades d’obra i un graó 
de marbre. L’emblema central circular, enorme (5,45 m de 
diàmetre), era obrat amb tessel·les de color, amb temes 
geomètrics complexos. Aquesta estança s’ha identificat 
com un tablinum. Tot i que potser el nom no li escau en 
cronologia tan avançada, sí que podria funcionar com a 
despatx i sala de rebre. A llevant de l’anomenat atri 
s’obrien dues portes que comunicaven amb sengles estan-
ces d’idèntica superfície (52 m2), separades per un llarg 
passadís amb sòl de mosaic que menava a l’altre immens 
peristil que portava cap al balneum, notablement gran, de 
l’edifici. L’anomenat àmbit 2 ha estat considerat raona-
blement un triclini amb fals emblema central policrom de 
temes geomètrics i vegetals. L’altra sala (àmbit 3) seria 
una estança polivalent, potser un segon triclini, amb un 
sòl de tessel·les en blanc i negre amb temàtica geomètrica 
elegant.53 De fet, aquesta disposició es troba un xic arreu. 
En context urbà i en cronologies més antigues, del segle i, 
a la Casa Romana (o domus) núm. 1 d’Empúries, i, amb 
petits canvis, en moltes vil·les del territori. És impactant, 
tal com passà en molts altres edificis, descobrir el moment 
final d’aquelles luxoses cambres esdevingudes, durant 
l’antiguitat tardana, espais d’emmagatzematge, amb 
nombrosos dolia defossa encastats al paviment perforant 
sense compliments aquells sòls costosíssims.54 Aleshores, 
certament, no tenien cap valor. Altres vegades, als Banys 
de la Reina (Calp), per exemple, no perforaven els mo-
saics unes gerres, sinó unes sepultures.55

Durant aquesta llarga etapa d’un xic més de tres-cents 
anys feu la seva aparició i es consolidà el paviment d’opus 
sectile que, recordem-ho, gaudí d’un altíssim prestigi so-
cial essent considerat un sòl exquisit, de bon gust i de luxe 
fora mida, amb un cost que caldria suposar elevadíssim.

En aquest territori que estem analitzant se’ns fa present 
amb força a partir, a grans trets, del darrer terç del segle i 
aC i el trobem un xic arreu, en edificis públics (en un sen-
tit lax del mot), en moltes domus urbanes i, també, en al-
gunes vil·les. Sobretot en aquest moment inicial no és rar 
trobar els sectilia interactuant conjuntament amb altres 
paviments de luxe, principalment els mosaics d’opus sig-
ninum.

A Empúries, per exemple, hom el feu servir com a sòl 
d’unes tabernae, uns espais d’ús públic d’uns 35 m2 útils, 
que formaven part arquitectònicament del fòrum urbà, 
però no pas estructuralment. Les dues úniques portes do-
naven al cardo C que emmarcava la gran plaça per po-
nent. Sales de reunions? Seus de collegia? Espais públics 
de lloguer? Cap indici, llevat del luxós paviment i les úni-
ques obertures cap al carrer, no ens ajuda. Les crustae re-
tallades en figures geomètriques senzilles eren de pedres 
de qualitat de colors diferents. Recordem que no totes 
aquestes tabernae posseïen un sòl d’opus sectile, sinó que 

alternaven amb unes altres, en tot idèntiques, amb bells 
paviments d’opus tessellatum policroms.56 S’ha proposat 
una cronologia raonable d’època augustal tant per als sec-
tilia com per als de tessellatum.

Un xic més enllà, cap al nord-est, la gran domus núm. 1 
mostrava, en la fase augustal, algunes cambres amb severs 
paviments de crustae que van estar en ús fins al final.

A Barcino, en les domus del carrer Avinyó, s’han docu-
mentat sòls d’opus sectile, com a Baetulo (casa del carrer 
Lladó)57 i sobretot a Sagunt, que degué ser, en època alt-
imperial, la ciutat més important d’aquelles contrades, on 
se n’han recuperat quatre, dos dels quals, com a mínim, 
formant part d’un mateix edifici. Un d’ells, amb decoració 
floral, ocupava una estança d’uns 34 m2. Els altres eren 
geomètrics.58

Pel que fa a vil·les dels suburbia, assenyalaríem els del 
Pla de l’Horta, a tocar de Gerunda, ben conservats i amb 
un considerable repertori de pedres de gran qualitat. Pa-
vimentaven dues habitacions triclinars i, de fet, consti-
tuïen l’emblema de l’estança que s’acabava amb un mo-
saic d’opus signinum d’una certa sofisticació. Aquí podem 
observar un fet que no és estrany: a la darreria del segle ii, 
quan es va dur a terme la gran reforma de l’edifici, hom 
disposà un paviment d’opus tessellatum directament da-
munt del més antic.59 A Tarragona, al carrer de l’Alguer, 
núm. 9, fora murs i, per tant, dins del suburbium, n’asse-
nyalaríem un altre de mitjan segle ii.60 A la Llosa (Cam-
brils), un xic més enllà dels límits suburbials, s’ha resse-
nyat algun sòl d’opus sectile.61 Al País València, als Banys 
de la Reina (Calp), un jaciment complex que podria for-
mar part d’un uicus, entre nou estances amb paviments de 
mosaics, una ho era d’opus sectile, com també una de les 
cambres de l’extraordinari conjunt del Vilar del Puig 
(Horta Nord).62 Als Alters (Xàtiva), en la fase inicial del 
segle i, una cambra important, definida pels excavadors 
com un dormitori, era pavimentada amb plaques de mar-
bre de colors diferents que definien un joc geomètric i 
cromàtic ben interessant.63

Pel que fa a l’espai públic, pel que sabem, els paviments 
de mosaic foren reservats als edificis termals, un equipa-
ment urbà absolutament imprescindible i on, poc o molt, 
el luxe era ben present. La popularitat dels balnea feia ren-
dible, als més rics de la comunitat, invertir-hi. Assenya-
lem el mosaic bicolor de les termes de la insula 30 d’Em-
púries que va caldre reparar d’antic o la de la sala d’ingrés 
de les termes de Can Xammar, a Iluro, immens, geomètric 
i bicolor.64 És interessant observar, en aquesta peça, un fet 
ben característic que constatem que es repeteix manta ve-
gada. La part central del tapís, on antigament es disposava 
un emblema mòbil de qualitat, és ocupada per un «fals 
emblema» que remarca la preeminència del lloc. Inicial-
ment, és obrat amb tessel·les idèntiques a les utilitzades en 
la composició general, dibuixant un quadrat amb un cer-
cle inscrit, o directament uns cercles concèntrics. Si es 
tracta d’un quadrat, en els angles s’hi dibuixen senzilles 
figuracions. Més endavant, aquest «fals emblema» es rea-
litzava amb tessel·les de colors i de mida més petita, amb 
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un excel·lent resultat estètic. A Tarraco, a les termes de 
Sant Miquel, potser les Thermae Montanae conegudes 
epigràficament, es conserven alguns paviments d’opus 
tessellatum policroms, un dels quals, interessant, amb la 
representació geometritzada del laberint de Creta. La cro-
nologia proposada, més imprecisa del que voldríem, se 
situa a cavall dels segles ii i iii.65

Tampoc és rar el costum d’incorporar en els mosaics 
d’edificis termals l’ús de figures que, d’una manera més o 
menys directa, tenen a veure amb l’aigua i el mar. En els 
mosaics antics de tessellatum del balneum de Baetulo (su-
pra), en el requadre que emmarcava el labrum, s’observen 
les figures d’uns dofins. A l’edifici termal de la plaça de 
Sant Miquel de Barcelona, éssers marins mitològics orna-
menten determinades estances obrades a càrrec dels Mi-
nicii Natales vers el 125. Tingueren una llarga durada en 
ser aprofitats quan aquell espai esdevingué església cris-
tiana durant l’antiguitat tardana.66

D’aquesta etapa, per la seva raresa en el context general 
del món romà, caldria referir-se a quatre peces recupera-
des en les excavacions de la immensa i extraordinària vil-
la dels Munts (Altafulla) situada al nord del nucli urbà de 
Tarraco, al costat mateix de la via Augusta i amb la possi-
bilitat, còmoda, de desplaçar-se per mar. Es tracta de qua-
tre peces obrades sobre plaques de terrissa, amb la tècnica 
de l’opus uermiculatum, a base de cubs minúsculs de co-
lors, que representen Euterpe, musa de la música i de la 
poesia lírica amb acompanyament musical, Mnemosine, 
la Memòria i la mare de les Muses, i Talia, de la comèdia i 
de la poesia bucòlica, i la imatge d’un bust, potser de me-
nor qualitat, d’un home que algú ha proposat, sense cap 
prova, que representés el propietari de la vil·la, en aquell 
moment Caius Valerius Avitus. Aquestes peces, dins de la 
tradició dels emblemes, s’ha suposat que funcionaven 
com a quadres, penjades d’una paret. Són del segle ii i 
d’una gran qualitat tècnica. Foren trobades amb indicis 
d’haver patit els efectes d’un incendi en un context clar de 
finals del segle iii. Malgrat les tres generacions passades, 
continuaven gaudint de l’estimació dels diversos propie-
taris del conjunt.67

No és un cas únic. De la vil·la suburbana d’Algorós, al 
suburbium d’Ilici, Ibarra, el seu excavador, ens parla de la 
troballa de mosaics quadre, transportables i penjats als 
murs (amb un centaure i el déu Apol·lo, l’un i l’altre en 
uermiculatum, i una figura femenina).68

El baix imperi

Els efectes de l’anomenada crisi del segle iii no són fàcils 
ni de rastrejar ni d’avaluar globalment en aquest territori. 
Dels nuclis urbans, les dades són o bé inexistents o esca-
dusseres si deixem de banda Ualentia, on s’han assenyalat 
un xic arreu destruccions i nivells d’incendi. A l’ager hi ha, 
ben cert, l’abandonament «pacífic» d’alguns establiments 
que tenen un significat que no sabem encara com inter-
pretar. Nogensmenys, l’etapa subsegüent remarca una 

continuïtat i, des del punt de vista dels sòls de cases urba-
nes i vil·les, l’aparició de conjunts notables de valor ben 
diferent. Fan aparició (o es consoliden) noves temàtiques 
com les curses de circ i les caceres (uenationes) i no és es-
tranya la presència d’inscripcions, algunes de les quals, 
ben conservades, són d’un valor extraordinari (infra).

Pel que fa a contextos urbans, no tenim gaire informa-
ció sobre reformes que afectessin grans domus, una qües-
tió que podria ser conseqüència, almenys en part, de les 
característiques de l’arqueologia urbana. De Barcelona 
procedeix una troballa notable coneguda de fa temps i 
poc contextualitzada. Trobada a l’antic palau comtal me-
nor el 1860, se’n conserven uns 8 m per 3,5 m, tot i estar 
puntualment mutilada. És una peça policromada sobre 
fons blanc i representa una cursa de quadrigues al circ 
Màxim de Roma amb la spina, monumental, a dalt, i els 
carros, a sota. S’ha proposat una cronologia de 310-340, 
dins del primer terç, primera meitat del segle iv.69 Resulta 
interessant comparar-la amb la de Can Pau Birol (Bell-
lloc del Pla) de Girona, pròxima en el temps i en el tema, 
però amb marcades diferències (infra).

Excavacions urbanes relativament recents han permès 
identificar a Barcelona dues notables domus amb un ori-
gen baix-imperial i que van perdurar més enllà de la cai-
guda de l’Imperi d’Occident. La casa del carrer del Bisbe 
Caçador, amb un origen a mitjan segle iv i una llarga con-
tinuïtat d’uns dos segles, és un excel·lent exemple de les 
domus senyorials dels moments finals del món romà. En 
relació amb l’ús del mosaic, convé recordar que l’ambula-
cre del peristil que vertebrava l’habitatge, d’uns 2,80 m 
d’amplada, era pavimentat amb tessel·les de colors amb 
motius geomètrics i, puntualment, figurats. Una enorme 
sala d’aparat identificada raonablement com un oecus 
conservava un sòl de sectile amb un escaquer en blanc i 
negre. El frigidari del balneum mostrava un sòl tessel·lat 
policromat amb temes marins. Una altra àmplia cambra 
conservava un mosaic en blanc i negre, geomètric, envol-
tat d’una sanefa policromada. Altres habitacions eren efi-
caçment pavimentades amb sòls d’opus signinum amb 
tessel·les incrustades, el retorn d’una manera de fer d’èpo-
ques molt anteriors.70

Una altra fou trobada al carrer de Sant Honorat, 3, bas-
tida al segle iv. Es tractava d’un edifici construït de cap i 
de nou prescindint de condicionants estructurals ante-
riors. Es vertebrava a l’entorn d’un peristil amb l’ambula-
cre pavimentat de tessel·les de colors desenvolupant un 
motiu vegetal. Una habitació del conjunt conservava  
un sòl d’opus signinum amb tessel·les incorporades. Cal 
remarcar aquest fet que constatem en dos edificis privats 
d’un mateix moment i d’una mateixa ciutat. El mosaic 
d’opus signinum era propi d’època baixrepublicana i dels 
tres primers quarts del segle i, en algun lloc determinat. A 
partir de mitjan segle iv, com a mínim, a Barcino, reneix. 
Caldrà estar a l’aguait per veure si fou un fet local, sense 
més recorregut.71

S’ha explorat, fa relativament poc, a l’àrea del Francolí 
una domus suburbana centrada entorn d’un pati que pos-
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seí un bany associat. S’ha datat amb seguretat. Es tracta 
d’una fundació ex nouo de mitjan segle iv. Poc més de tres 
generacions després, l’edifici s’abandonà. Hom feu servir 
un mosaic policromat geomètric (100 tessel·les per dm2) 
amb banda, faixa i quatre quadrats geomètrics diferents 
conformant el tapís central per embellir el caldarium. Un 
altre sòl semblant, molt fet malbé, ornamentava el sector 
on es trobava l’alueus.72

Assenyalem, de l’altra punta del territori, a Santa Pola 
(Portus Ilicitanus), un uicus important dependent d’Ilici, la 
domus del Palmeral, amb una elegant decoració geomètri-
ca amb tessel·les de colors, a l’entorn del peristil, també del 
segle iv. Una cambra que hi donava, d’uns 7,5 m per 5,5 m 
(41,25 m2), mostrava un paviment tessel·lat amb emblema 
circular central. Era, versemblantment, un luxós triclini. 
Una altra estança conservava un mosaic geomètric amb 
octògons, nusos de Salomó i rosetes de dotze pètals. És, en 
general, una obra efectiva, estèticament parlant.73

En contextos rurals, les dades es multipliquen. Cal, 
però, abans de comentar aquest material, recordar que hi 
ha una diferència que s’ha de remarcar en relació amb el 
panorama que s’observa especialment, però no exclusiva-
ment, a l’àrea de l’altiplà peninsular, on sovintegen, du-
rant el baix imperi, vil·les imponents en què la pars urba-
na havia esdevingut un autèntic palau, luxosíssim i extens 
— com per exemple, Carranque (Toledo), Puras (Alme-
nara de Adaja, Valladolid), La Olmeda (Pedrosa de la 
Vega, Palència), Noheda (Conca), entre moltes d’altres—, 
amb innombrables paviments de mosaic, molts dels quals 
figurats, on predominen els temes mitològics. Pel que fins 
ara sabem, en l’àrea geogràfica estudiada, les vil·les són 
menys aparents i més enfocades cap a la producció que 
cap a l’otium. Tanmateix, devers les terres de Ponent això 
canvia: la vil·la del Romeral d’Albesa, potser no del tot 
acabada quan s’abandonà, ens mostra, en la fase baix- 
imperial, una reforma substancial ben planificada, amb un 
conjunt de sales d’aparat amb sòls de mosaics policromats 
(més de 500 m2) alguns dels quals, amb temàtica vegetal i 
figurativa, es troben entre els més bells d’aquest període. 
Pavimentaven sales de recepció, triclinia i les galeries que 
emmarcaven el peristil que ordenava la pars urbana del 
conjunt.74 A Sant Martí de Riucorb, a la vil·la poc conegu-
da del Vilet es coneixen tres mosaics policroms que hom 
data dins del segle iv.75 A Puigverd d’Agramunt, de la vil-
la del Reguer es coneixen cinc sòls de mosaic policromat, 
un dels quals amb decoració figurada (una uenatio), i els 
altres geomètrics, que s’ha datat al baix imperi (segles iv-
v).76 N’hi ha altres exemples més mal coneguts.77

La vil·la suburbana de Can Pau Birol (o Bell-lloc del 
Pla), en la proximitat de Gerunda, ens ofereix, per a prin-
cipis del segle iv, un ús eficient del mosaic a l’hora d’orde-
nar l’accés a l’edifici, distingint, en un únic passadís enor-
mement llarg, un paviment de mosaic compartimentat en 
tres sectors. El central era ocupat per la narració d’una 
cursa de carros (quadrigues) en el marc del circ Màxim de 
Roma, potser la representació d’un ludus circensis real. És 
una peça notable des de tots els punts de vista i, al nostre 

parer, estèticament més aconseguida que la de Barcelona. 
Per acabar-ho d’adobar, davant mateix de la representa-
ció de la llotja i de l’editor ludi, se situa una inscripció amb 
el nom del comitent: cecilianvs ficet. A un costat, en-
mig d’un tapís amb una imponent decoració geomètrica 
un xic angoixant, un «fals emblema» volgudament des-
centrat per marcar unes línies de circulació, amb la repre-
sentació de Bel·lerofont muntant Pegàs, el cavall alat, tot 
occint la Quimera. A l’altra banda, Teseu acaba de rebre 
d’Ariadna el cabdell de llana, amb la imatge, un xic més 
enllà, del laberint cretenc. Alternança de temàtica mitolò-
gica de voluntat simbòlica i, probablement, la representa-
ció d’una feta important en la biografia del dominus que 
ho volia recordar. La signatura (Cecilianus ficet) ho con-
firmaria.78

Cal, ara, fer referència a un conjunt excepcional, per la 
qualitat i les característiques del mosaic i per les enormes 
dificultats d’interpretar raonablement el lloc on es troba. 
Parlem d’una obra principesca conservada a la vil·la de 
Centcelles (Centumcellae), a Constantí, en el suburbium 
de Tarraco. En aquesta ocasió parlem d’un mosaic que re-
cobria la cúpula hemisfèrica d’una vasta estança, bastida, 
potser, a la darreria del segle iv i que formava part d’un 
extens edifici rural. La decoració consta de quatre faixes 
sobreposades. En la primera, la de baix, es descriu una 
gran cacera de cérvols sota la direcció i participació del 
dominus, que hi és representat diverses vegades. Cal res-
senyar l’aparició repetida de les lletres L C, que podrien 
correspondre, tal vegada, al praenomen i nomen de l’amo. 
La segona banda és ocupada per escenes de l’Antic i el 
Nou Testament, amb Adam i Eva, possiblement, Daniel al 
fossat dels lleons, el sacrifici d’Isaac, la petició de mà de 
Rebeca per Isaac (o Tobies i Rafael), Jonàs sota la carbas-
sera, Jonàs al ventre del monstre marí, Jonàs llançat al 
mar, el Bon Pastor, l’arca de Noè, els tres reis davant 
d’Herodes (amb dubtes), la resurrecció de Llàtzer i els tres 
joves de Babilònia al forn. La tercera, en un estat notable-
ment defectuós, mostra uns personatges entronitzats que 
alternen amb la figuració al·legòrica de les Estacions. Fi-
nalment, el medalló zenital, molt atrotinat, on s’observen 
dos caps d’una excel·lent factura i poca cosa més.79

El mosaic parietal és, des de totes les òptiques, extraor-
dinari. Les seves pròpies característiques l’exposen a desa-
parèixer inexorablement. A partir del baix imperi es po-
pularitzà amb una llarga i gloriosa continuïtat en època 
bizantina. Aquestes circumstàncies i la qualitat tècnica i 
estètica de l’obra expliquen que aquells que l’han estudiat 
parlin d’obra àulica. En aquest cas, no és retòrica gratuïta, 
sinó la pura realitat. Fou obra d’un taller d’altíssim nivell. 
Cal convenir que, ara com ara, és un unicum, ben difícil 
d’interpretar. No hi ha, em tot aquest territori, una obra 
de qualitat semblant.

Fou considerat, durant molts anys, un fantàstic mauso-
leu, hipòtesi clarament contestada a partir de l’anàlisi crí-
tica de tot el conjunt. S’han fet altres propostes, enginyo-
ses, però estem lluny d’haver arribat a una opinió que 
pugui ser acceptada per la majoria d’estudiosos.
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Altres vil·les suburbanes de la capital provincial, com la 
de la del riu Francolí, tenien com a mínim dues de les 
cambres del balneum privat pavimentades amb sòls geo-
mètrics i florals d’opus tessellatum policroms. La cronolo-
gia del conjunt es troba molt ben fixada amb una fundació 
a mitjan segle iv i un abandonament aparentment pacífic 
tres generacions i escaig després (supra).

Aquí i allí, arreu del territori, i moltes vegades ben 
lluny dels nuclis urbans, s’han identificat diverses uillae, 
en general de dimensions mitjanes, amb una reforma baix- 
imperial, de vegades profunda, que comportà la incor-
poració de sòls de mosaic en diverses estances. És el cas 
de l’establiment de Sant Amanç de Rajadell, amb un mo-
saic de notable qualitat, ben atractiu, que combina eficaç-
ment una decoració geometricofloral amb elements figu-
rats (ocells, cavall, vinya eixint d’un kantharos),80 del 
Romeral (supra) o dels Alters, a prop de Saitabis (Xàtiva) 
(supra). El conjunt de la vil·la suburbana d’Ilici, a Algorós, 
amb, com a mínim, nou estances amb sòls policromats 
d’opus tessellatum, preferentment geomètrics, però amb 
algunes escenes mitològiques figurades (la nimfa Galatea 
cavalcant un hipocamp, escena bàquica…), posa de ma-
nifest la riquesa i el gust dels grans propietaris del baix 
imperi.81

Hem deixat per al final el conjunt dels Ametllers de 
Tossa, excel·lentment comunicat per mar i gairebé inco-
municat per terra. Després d’un abandonament de l’edifi-
ci altimperial d’un xic més de tres generacions, hom cons-
truí, al darrer quart del segle iv, un nou establiment més 
compacte i no gaire gran dotat d’unes estances pavimen-
tades de mosaic, alguns aprofitats de fases anteriors i dos 
de nous, un dels quals geomètric amb un requadre central 
amb la presència d’uns angelets alats, quatre segurament, 
que constituirien l’emblema rectangular de la catifa. L’al-
tre, que pavimentava la modesta sala de recepció, consti-
tueix una peça conegudíssima i a bastament citada, sense 
paral·lels, amb la representació al·legòrica del fundus, com 
la imatge de la domina, elegantment abillada i enjoiada, 
sota una arcada. Al damunt destaca la inscripció: salvo 
vitale / felix turissa, un text breu, concís i precís que 
exemplifica el món de l’època, on el dominus actuava, en 
la seva propietat, en el seu fundus, com l’emperador en la 
seva capital. I, tanmateix, aquella sala de recepció on rebia 
era una estança més aviat petita i aprofitada, sense gaires 
sofisticacions, del balneum altimperial. Per acabar-ho 
d’adobar i fer el mosaic encara més extraordinari, s’ha 
conservat la signatura de l’autor: ex of/ficina felices. 
Convé recordar, per contextualitzar-ho, que és una obra 
d’una qualitat deplorable des de tots els punts de vista, 
tant tècnicament com estèticament, però, alhora, un uni-
cum, una peça que il·lustra com cap altra la tardor del món 
romà.82

En aquesta etapa cronològica, el mosaic que decorava 
espais públics desapareix d’aquest territori o, potser mi-
llor, se’ns fa present a través de nous comitents que ocu-
pen l’espai deixat pels antics curials: l’Església. A partir 
del segle v, fins ara no pas abans, documentem algunes 

basíliques, entre les quals alguna catedral, que embelliren 
els paviments amb l’ús de l’opus tessellatum. N’és un bon 
exemple el temple preepiscopal de Santa Maria a Egara 
(380-420/430), amb decoració preferentment geomètrica 
ben diferent, repartida en àrees juxtaposades. Puntual-
ment, en requadres ben definits, podem observar repre-
sentacions figurades molt simplificades, però efectives 
(com la il·lustració minimalista del miracle neotestamen-
tari dels pans i els peixos). Sovint, l’obertura d’alguna 
tomba malmetia el conjunt. De vegades marcava la sepul-
tura un mosaic rectangular policromat amb l’epitafi i de-
coracions geomètriques i figuratives.83

L’anomenada basílica d’Ilici, considerada per alguns 
una sinagoga, amb inscripcions en grec, ens mostra un 
elegant conjunt geomètric preponderant, però amb vesti-
gis d’alguna escena figurada (novament Jonàs) de temàti-
ca veterotestamentària. Aquest edifici es data actualment, 
després d’estudis aprofundits i complexos, dins del se-
gle vi, potser quan Ilici formava part de Spania, la provín-
cia més occidental de l’imperi de Justinià, amb la capital a 
la veïna Carthago Spartaria i on hauria arrelat un costum 
característic de les províncies nord-africanes on els tem-
ples eren pavimentats amb vivíssims mosaics.84

També dins del segle vi trobaríem els sòls tessel·lats  
i policromats de les nombroses basíliques de Menorca i 
Mallorca. La basílica de Santa Maria (Mallorca) mostrava 
una decoració geomètrica, amb presència d’inscrip-
cions.85 A Menorca, a Son Peretó, el paviment oferia una 
decoració geomètrica, floral i, puntualment, figurativa, 
amb ocells dins cercles, palmeres i octògons.86 A es For-
nàs de Torelló, a l’absis, destacava un kantharos amb 
paons afrontats, símbols recurrents de la immortalitat i 
del paradís, bellíssim malgrat la simplicitat i la grandària 
de les tessel·les. Més enllà, una faixa ocupada per dos 
lleons afrontats amb l’arbre de la vida al mig. Cap als peus 
de la basílica, la decoració era geomètrica i d’una qualitat 
notable.87 A la Illeta del Rei (Maó) eren representats 
ocells, peixos, paons afrontats a un kantharos d’on brolla 
aigua de la vida i requadres amb animalons, i cistelles de 
fruites i de flors, amb alguna inscripció.88

Sovint, les circumstàncies han preservat uns jaciments 
que cal datar durant el domini de les illes per part dels 
vàndals, primer, i del bizantins, més tard. El costum, ex-
tensíssim al nord d’Àfrica, de fer servir sòls de mosaic po-
dria ajudar a explicar aquesta concentració. Colors i mo-
dels miren, també, devers Carthago.

I amb lligam directe amb la consolidació del cristianis-
me durant el baix imperi cal que fem esment d’un ús pe-
culiar de la tècnica de l’opus tessellatum per remarcar i 
embellir determinades sepultures en un context funerari, 
una manera de substituir una gran llosa amb l’epitafi i al-
gun relleu ornamental complementari, a un cost menor, 
sense tantes dificultats i amb un resultat notable, de gran 
vivesa, efectiu, bell i eficaç.89

No cal dir que aquesta manera de cobrir algunes sepul-
tures havia nascut al nord d’Àfrica, on el costum es troba 
a bastament documentat des del segle iv. En aquest terri-
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tori nostre en trobem exemples un xic arreu, sempre, 
però, amb moderació. No degué ser, de cap manera, una 
forma estranya d’obrar, però no pas massiva, majoritària. 
Algunes d’aquestes laudes sepulcrals són d’una qualitat 
alta i més que notable, com algunes peces del cementiri 
dels sants màrtirs de Tarragona, Fructuós, Eulogi i Augu-
ri, a l’àrea del Francolí. La d’Òptim, potser un bisbe, és 
magnífica per la composició, disposició i colors, amb la 
representació del difunt vestit amb toga amb un fons  
de flors. La lauda d’Ampel·li mostra la imatge molt viva de 
l’anyell místic, un kantharos florit com a imatge de la font 
de la vida eterna, emmarcat per dues faixes de fulles i, al 
mig, sengles gemmes blaves encastades. Més malmesa i 
d’una qualitat estètica un xic inferior és la lauda del Bon 
Pastor, amb túnica curta i amb crismó damunt del cap, 
amb dos coloms afrontats. El marc exterior és un entrella-
çat. S’han datat al segle v, potser a la primera meitat.90

Les altres conservades procedeixen de Dénia,91 Barce-
lona,92 Egara,93 els Prats de Rei94 i Empúries95 i, en gene-
ral, són un xic més senzilles pel que fa a colors i temàtica, 
sempre amb un protagonisme considerable de l’epitafi. 
S’haurien de datar entre el darrer quart del segle iv i mit-
jan segle v. En molts altres indrets del territori s’han con-
servat, molt trinxats, vestigis d’altres possibles laudes.

Epíleg

El mosaic no va desaparèixer, de cap de les maneres, en 
finalitzar l’antiguitat tardana. A l’alta edat mitjana i més 
endavant se’n va continuar fent ús d’una manera neta, 
elegant, bella i d’una gran eficàcia per ornamentar deter-
minats edificis, preferentment de culte, i, puntualment, 
alguns palaus, tal com posen de manifest els vestigis con-
servats i diverses notícies documentals. Tanmateix, 
aquesta és una altra història que, ara, ens defuig.96
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