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L’article recull les recerques arqueològiques efectuades 
a Santa Maria de Sales entre 1995 i 2010, dutes per 
un equip del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació de Barcelona (SPAL) coordinat pel Dr. 
Albert López Mullor. Aquestes actuacions, realitzades 
en el marc de les obres de consolidació i restauració del 
temple i de l’ampliació del cementiri, van permetre 
avançar en el coneixement del jaciment, parcialment 
excavat per Josep Maria Solias Arís i Xavier Menén-
dez Pablo entre 1980 i 1985. 
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Maria Solias Arís and Xavier Menéndez Pablo      
between 1980 and 1985. 
 
Keywords: rural property, viticulture, Roman Empire. 

* Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, Diputació de Barcelona 
** Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana, Universitat Autònoma de Barcelona 



Javier Fierro Macía, Jordi Morera Camprubi 

428  

1. Antecedents 
 
 La capella de Santa Maria de Sales  
està situada al nord-est del terme municipal  
de Viladecans, molt a prop del límit amb el 
municipi de Sant Boi de Llobregat. L’edifici 
s’aixeca sobre una plana elevada, als peus 
del vessant sud-oest de la muntanya de Sant 
Ramon, que forma part dels darrers contra-
forts de la Serra Litoral catalana.  
 El jaciment arqueològic romà està situat 
al subsol i  l’entorn d’aquesta capella i va ser 
descobert l’any 1976 per Llibert Piera que, 
conjuntament amb el rector de la parròquia van 
portar a terme alguns treballs d’excavació 
(Font 1978). Entre 1981 i 1985 s’hi van de-
senvolupar diverses campanyes d’excavació 
científica dirigides primerament per Josep M. 
Solias i Xavier Menéndez. A banda dels ele-
ments d’època medieval i moderna propis del 
context de l’església, aquestes actuacions van 
posar al descobert algunes dependències del 
que es qualificà com la pars rustica d’una vil·la 
romana, entre les que destacava un torcularius, 
diferents dipòsits revestits amb opus signinum, 
camps de dolia, un forn ceràmic i d’altres es-
tructures destinades a l’emmagatzematge i la 
transformació de productes agrícoles. Cap de 
les estructures o elements localitzats es podia 
vincular a una eventual pars urbana (Solías 
1983).  
 Amb les dades que es tenien fins aquell 
moment, les estructures relacionades amb el 
torcularius i la sala de premsat, haurien estat 
bastides a mitjans de segle I dC. No obstant 
això, i en base al reaprofitament d’alguns ele-
ments, es proposava una cronologia tardorre-
publicana per a la seva fundació. A partir de 
mitjans de segle I dC, la vil·la s’hauria transfor-
mat per especialitzar-se en l’explotació de la 
vinya i en la producció i exportació de vi. A  
finals d’aquella centúria o a principis de la   
següent la instal·lació hauria sofert algunes    
remodelacions internes sense alterar la seva 
activitat agrícola, la qual prosseguí fins al  
segle III dC. Per la recollida d’alguns mate-
rials descontextualitzats (ceràmiques sigil·la-
des lucente, sigil·lades corínties i africanes 
del tipus D), se li suposava una ocupació bai-
ximperial que podia arribar fins el segle VI dC 
(Menéndez, Solías 1997; Izquierdo et alii 
1998). 
 
2. Les campayes de 1995 a 2010 
 
 La recerca en aquest jaciment es va 
reprendre l'any 1995 amb motiu de l’ampliació 
del cementiri municipal i de la restauració de 
la capella que, a partir d’aquell moment, va 

dur a terme el Servei del Patrimoni Arquitectò-
nic Local de la Diputació de Barcelona.  
 Es documentà parcialment un camp de 
dolia i una canalització de maçoneria associa-
da als laci documents al voltant de l'església, 
construïts a mitjan segle I dC, i amortitzats a 
cavall del canvi de centúria. A prop, es va do-
cumentar un edifici de planta rectangular de 
154 m2 compartimentat transversalment en  
un mínim de tres cambres. La topografia del 
jaciment i les restes conservades permetien 
situar aquest edifici dins les dependències de 
treball o d'emmagatzematge de la vil·la roma-
na, aixecat a començament del segle II dC. 
Per sota es va documentar un estrat associa-
ble a l'amortització del magatzem de dolia i un 
forn de planta circular vinculat a activitats me-
tal·lúrgiques (Fierro, Caixal 2004). 
 També s’hi va tornar a excavar l’interior 
de l’edifici per documentar científicament els 
treballs promoguts pel rector de la parròquia a 
la dècada dels anys 70 del segle XX i l’any 
2010 es realitzà la darrera fase d’excavació a 
l’ermita. La intervenció se centrà en una franja 
de dos metres d’amplada a tot el llarg de la 
paret exterior nord de la nau de l’església i va 
permetre documentar el límit de tramuntana 
de l’edifici del torcularium. 
 
3. Conclusions 
 
3.1. Fase I. Tercer quart del segle I aC 
 
 Les recerques efectuades a Sales han 
permès documentar un celler d’època romana 
dins del qual és possible seguir tot el procés 
de la vinificació, des de l’obtenció del most fins 
l’envasat del vi. L’activitat es va iniciar pels vols 
del tercer quart del segle I aC, però l’estra-
tigrafia proporciona indicis d’una ocupació 
d’època ibèrica de l’indret, de la qual, fins al 
moment, no s’han documentat estructures 
constructives. El coneixement que tenim d’a-
quest jaciment és fragmentari, ja què les zones 
d’actuació arqueològica han estat limitades, 
inconnexes i condicionades per la superposició 
de les restes medievals i del  cementiri a les 
restes antigues i per les accions erosives que 
n’han malmès una part (Fig. 1).   
 L’església romànica es va bastir sobre 
les restes de l’edifici principal del celler d’època 
romana i el traçat d’ambdues retícules cons-
tructives se sobreposa, amb una desviació de 
9º (Figs. 2-3). El temple ocupa l’angle nord-
oriental d’una construcció de planta rectangu-
lar, sotsdividida en un mínim de tres àmbits, 
dels quals coneixem dos de manera par-     
cial. Amidava 9,20 m d’amplària i, encara que    
desconeixem el límit de ponent, la llargària  
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documentada fins al moment és de 16,70 m. 
Els murs de càrrega, de 55 cm d’amplària, 
van ser bastits amb un sòcol de maçoneria de 
lloses de llicorella col·locades de pla alterna-
des amb còdols de quars i lligades amb arga-
massa i la resta de l’alçat era feta de tàpia. 
Als envans es van utilitzar materials construc-
tius ceràmics (lateres, tegulae i imbrices) i pe-
dres. En general, els paraments presentaven 
un enfoscat per regularitzar les superfícies i 
en alguns casos conservaven revestiments 
hidràulics amb cendres utilitzades com a im-
permeabilitzant. L’edifici es deuria cobrir amb 
una encavallada de fusta sobre la que recol-

zava una coberta ceràmica. En aquests es-
pais es realitzava la primera fase del procés 
de vinificació,  consistent en la transformació 
del raïm en most.   
 La sala de premsat o torcularius estava 
situada a llevant i abasta la totalitat de la su-
perfície del presbiteri, una part de la nau i   
l’entorn de migdia de l’església. Era una de-
pendència de planta quadrangular d’aproxima-
dament 70 m2, pavimentada amb un morter fet 
amb opus signinum). L’ara de la premsa (tor-
cus) ocupava l’angle sud-est i la base fou lo-
calitzada a l’exterior de l’església, a tocar dels 
fonaments. Es tracta d’una estructura circular 

Fig. 1: Ortofoto del cementiri de Sales amb indicació de les zones ocupades  
pel celler del segle  I dC. 1. Àrea de trepitjat (calcatorium) i premsat (torcular)  

del raïm  situada al subsòl de l’església. 2. Dipòsits de fermentació del most (laci)  
3. Dipòsits d’envelliment del vi (dolia) 4. Taller metal·lúrgic (fornax) 5. Terrisseria (figlina).  
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de 190 cm de diàmetre, pavimentada amb 
llosetes ceràmiques rectangulars disposades 
en forma d’espina (opus spicatum). Al sud hi 
havia la canal que recollia el most i el conduïa 
als laci situats a llevant (Fig. 4). 
 De manera subsidiària dins d’aquesta 
estança probablement també es va realitzar la 
mòlta de cereals. A aquesta activitat es pot 
associar una estructura de planta circular des-
tinada a encaixar la base d’un molí, formada 
per una base de maçoneria d’1 m de diàme-
tre, lleugerament elevada en relació al nivell 
del sòl, semblant a una altra que roman so-  
ta els fonaments de l’absis de l’església. En 
aquest sentit, el lligam entre molins i premsa 
dins el mateix àmbit permet associar aquesta 
estança no només amb l’obtenció de vi, pale-
sada a l’explotació de Sales a través de les 
troballes amfòriques i de camps de dolia, sinó 
també a la producció oleària i cerealística. 
L’entrada a la dependència se situava a la 
façana de migdia i estava alineada amb la 
premsa. Probablement era un accés força am-
pli, del qual coneixem parcialment el marxa-
peu, format per dos blocs de pedra sorrenca.  
 A ponent hi havia un passadís en forma 
de colze, pavimentat amb terra piconada, al 
qual s’accedia des de l’entorn de tramuntana 

de la instal·lació i probablement també des de 
migdia. Aquest corredor, d’1,30 m d’amplària, 
vorejava per dos costats un espai de planta 
quadrangular, adossat a la sala de la premsa, 
del qual només coneixem de manera íntegra 
el límit de tramuntana, que amida 3,60 m de 
llargària, i parcialment el de ponent. Aquesta 
estança era pavimentada amb opus signinum 
i estava destinada a la contenció de líquids, ja 
que conservava l’empremta d’un cordó hidràu-
lic. Per la seva situació annexa al torcus és 
plausible que en aquest àmbit es dugués a 
terme el trepitjat del raïm (calcatorium). És per 
això que per facilitar el buidat del most, el  
paviment se situava en una cota més elevada 
que la de les dependències annexes (corredor 
i sala de la premsa). L’edifici romà continuava 
cap a l’oest, sota el porxo de l’església que es 
construiria al damunt a l’època medieval, on hi 
ha evidències de l’existència de almenys una 
altra estança, de la qual només es coneix     
de manera parcial el mur de tramuntana. No    
creiem que fos una dependència on es treba-
llés amb líquids ja que els paraments no es 
mostren arrebossats ni enlluïts. I tampoc s’ob-
serven traces d’haver-s’hi adossat cordons  
hidràulics. Tanmateix, en desconeixem la fun-
cionalitat. La presència en els nivells formatius 

Fig. 2: Planta general de les estructures arqueològiques trobades al subsol de l’església.  
A l’esquerra, els espais ocupats pel calcatorium i el torcus; a la dreta, l’extrem occidental dels laci.    
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d’aquest edifici d’àmfores itàliques de la forma 
Dressel 1C, ceràmiques campanianes del ti-
pus B, àmfores de producció local imitant la 
forma Dressel 1 i per què no, la total absència 
de materials típics del període augustal, ofe-
reix un pla cronològic centrat en el tercer quart 
de segle I aC (Fig. 5.1) 
 Immediatament a llevant de la capçale-
ra, a la zona ocupada actualment per un dels 
jardins del cementiri, es van excavar entre 
1981 i 1983 tres dipòsits rectangulars bastits 
amb maçoneria i pavimentats amb opus sig-
ninum, on reposaria el most recollit al torcus i 
al calcatorium, barrejat amb la pellofa, per dur 
a terme la primera fermentació que convertiria 
el suc del raïm en vi. Eren col·locats en bateria 
per poder remoure d’un a l’altre les parts sòli-
des i dur a  terme la decantació del líquid, que 
al cap d’uns pocs dies seria trasbalsat a uns 
contenidors ceràmics de forma globular (dolia), 
parcialment encaixats al terreny natural, que 
estaven agrupats en denses alineacions, on 
continuaria el procés de vinificació amb una 
segona fermentació. El sondeig realitzat sota 
la agrupació de nínxols 28, situada a uns 35 m 
al sud-est de l’església, va afectar parcialment 
una d’aquestes zones d’emmagatzematge; tot 
i això, es va documentar l’empremta en el ter-
reny de 19 recipients. A través de la troballa 
d’inscripcions de numerals en alguns frag-
ments es pot deduir que cada dolium podria 
contenir entre 800 i 1000 litres. Aquests núme-
ros trobats als dolia de Sales, se situarien al 
voltant de la trentena (XXX) i  farien referència 
a la seva capacitat mesurada en àmfores. Sa-
bem que existirien diverses zones d’emmagat-
zematge en dolia, ja que els fragments han 
estat identificats amb profusió als diversos 
sondeigs realitzats al jaciment i escampats 
sobre l’estrat superficial als camps annexos.  
 A més de les estructures relacionades 
amb la producció de vi, es va trobar a la perifè-
ria del complex, a uns 100 m al sud-est de l’es-
glésia, una terrisseria de la que coneixem la 
cambra de combustió d’un forn de planta circu-
lar dotat d’una espina central, que amidava 
3,60 m de diàmetre. Encara que pels voltants 
no es van trobar les restes del testar, és proba-
ble que una part de la producció  s’hagués de-
dicat a la fabricació d’àmfores. Malauradament, 
la zona de la troballa està molt alterada per la 
formació de terrasses de conreu a l’època mo-
derna. Aquest taller se situava molt a prop de 
la línia de costa a l’època romana, la qual cosa 
permet suposar l’existència d’un lloc d’ancorat-
ge per a l’expedició de la producció fins a ports 
propers com el de les Sorres de Gavà o Barci-
no, des dels quals es feia la comercialització 
amb altres províncies de l’Imperi Romà. 

3.2. Fase II. Terminus post quem Principat 
de Vespasià  
 
 A inicis del darrer terç del segle I es do-
cumenta l’abandó progressiu d’algunes àrees, 
com el camp de dolia esmentat i algunes refor-
mes a la instal·lació (Fig. 1). Associat directa-
ment a les restes localitzades al subsol de 
l’església, es troba la formació d’un envà a la 
sala del torcular, que indicaria una modificació 
del procés productiu. També cal mencionar la 
reparació que es produeix en l’estança anne-
xa, que hem identificat com a calcatorium,   
on es puja la cota de circulació uns 20 cm, 
creant-se un nou paviment d’opus signinum  
just a sobre del que ja existia.  
 
3.3. Fase III. La reconversió de l’activitat 
agrícola a inicis del segle II dC 
 
 Entre final del segle I dC i  començament 
del segle II dC, es van produir unes remodela-
cions importants a tot el complex productiu. 
L’edifici bastit a les darreries del segle I aC 

Fig. 3: Vista de l’excavació realitzada a la nau de 
l’església, des de llevant. En primer terme, la  
sala de la premsa bastida al tercer quart del  
segle I aC i els fonaments de dos murs del  

segle II dC. Al centre, el calcatorium, envoltat  
d’un corredor. Al fons, continua el jaciment romà, 
molt degradat com a conseqüència del retall  de 

tombes i sitges a l’època medieval  
(Fotografia: SPAL). 
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que roman sota l’església, tot i conservar-ne 
el perímetre, va ser objecte de refeccions que 
van suposar una nova distribució de l’espai i 
de la circulació al seu voltant. Aquestes refor-
mes van suposar l’amortització de la premsa i 
del cup on es duia a terme el trepitjat del raïm. 
L’edifici preexistent no va ser enderrocat, sinó 
que es va procedir a un desmuntatge parcial, 
fins assolir el nivell necessari per bastir la pre-
paració dels paviments de les noves depen-
dències. La teulada i els elements de fusta 
van ser reaprofitats i a les parets que van con-
tinuar en ús es van recréixer-se els sòcols 
petris  amb noves filades de pedra. El desni-
vell existent entre la sala de la premsa i l’es-
tança annexa ocupada pel cup i el corredor 
que l’envoltava va ser unificada a la cota més 
alta mitjançant l’aportació d’un estrat format 
per la tàpia de les parets i materials construc-
tius inservibles (argamassa de calç i àrids), 
apilats a tocar dels murs. Sobre aquests    
rebliments es van assentar nous paviments 
d’opus signinum (Fig. 5.2). 
 A aquesta fase corresponen també els 
fonaments de diversos murs, que coneixem 
de manera parcial. El primer està dividit en 
dos sectors que travessen longitudinalment la 
capçalera, gairebé per l’eix. Entre ambdues pa-
rets es documenta una obertura de 150 cm, 
que podria interpretar-se com a porta. A llevant, 
probablement, va ser tallat en construir-se 
l’absis de l’església i a ponent resta interrom-
put abans d’arribar a un altre fonament, traçat 
en direcció nord-sud, bastit en aquell moment. 
Aquests panys van ser bastits amb pedres 
molt irregulars de diverses mides, amb gran 
abundor de lloses de llicorella lligades amb 

morter de calç molt dur i compacte. En desta-
ca l’amplària, propera als 140 cm i 90 cm, res-
pectivament, molt més sòlida que l’emprada a 
la fase precedent.  
 A  tocar del camp de dolia amortitzat a 
començament del darrer quart del segle I dC i 
sobre el lloc ocupat pel taller metal·lúrgic, s’hi 
va construir un edifici rectangular de 28 m de 
llargària per 5 m d’amplària que estava com-
partimentat transversalment en un mínim de 3 
estances. Malgrat desconèixer el tipus d’acti-
vitat que es va desenvolupar al seu interior, la 
tipologia fa pensar que es tracta d’un magat-
zem o d’una àrea de treball relacionats amb 
activitats agropecuàries.  
 Va ser cap al canvi de segle que s’hi va 
colgar la conducció que s’iniciava a la zona   
de la premsa, com també es poden datar de la 
mateixa època les importants amortitzacions 
d’estructures documentades durant les cam-
panyes realitzades entre 1983 i 1985, i pro-   
bablement la del taller ceràmic. Amb aquests  
elements podem pensar que a començament 
del segle II va tenir lloc la reconversió de les 
activitats agrícoles de l’establiment, que va su-
posar l’amortització d’unes instal·lacions espe-
cialitzades en la viticultura i la seva substitució 
per altres edificis, construïts de nova planta o 
que aprofitaven les estructures preexistents, 
però dotant-les de nous usos. No sabem si la 
reconversió de les estructures productives del 
segle I va suposar, al segle II, la construcció 
d‘una vil·la romana, amb una zona residencial 
per al propietari (pars urbana) i una altra per 
els treballadors (pars rustica), ja que l’estat frag-
mentari de les restes d’aquell moment no per-
meten associar-les a usos concrets.   
 Finalment, una última constatació que 
afectaria a les dues primeres fases tindria a 
veure amb el tipus d’assentament existent a 
Santa Maria de Sales fins aquest moment. Ja 
des de les primeres intervencions i les prime-
res publicacions realitzades (Fort 1978) es 
parlava de l’existència d’una vil·la romana que 
s’hauria creat a finals de l’etapa romanorepu-
blicana i que hauria estat en funcionament fins 
al període tardoromà. 
 D’aquesta manera, totes les restes loca-
litzades correspondrien a la pars rustica d’a-
questa vil·la, la pars urbana de la qual es    
localitzaria a les immediacions. Pensem que 
amb les noves dades que tenim del jaciment, 
però sobretot, amb el nou coneixement que es 
té dels models d’ocupació del territori al vol-
tant del Barcino, centrat en l’eix del Llobregat, 
podem plantejar unes altres respostes que 
expliquin l’assentament.  
 En totes les excavacions arqueològi-
ques realitzades a Sales i pel que fa a les  

Fig. 4: Base de la premsa (torcus)  
de planta circular, pavimentada amb peces  

ceràmiques rectangulars col·locades en opus  
spicatum.  Al fons, els fonaments de la  

capçalera de l’església. A l’esquerra, el mur  
de la sagristia, actualment desmuntada 
(Fotografia: J. Fierro (SPAL) 3.12.2000). 
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Fig. 5: Planta esquemàtica de les estructures trobades a l’entorn més proper a l’església.  
1. A dalt, fase I (tercer quart del segle I aC). A: àrea de la premsa,  M: molins,  

C: calcatorium, L: dipòsits. 2. A baix, fase II (inicis del segle II dC). 
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fases que correspon als segles I aC - I dC, no 
s’ha localitzat cap element atribuïble a la pars 
urbana d’una vil·la. Contràriament, totes elles 
(el torcular, els laci, el forn terrisser, el forn 
metal·lúrgic, els camps de dolia,...) es vincu-
len directament a la pars rustica.  D’altra ban-
da, les dimensions conegudes d’aquesta, que 
superen els 150 m de llargària, faria pensar 
en una vil·la d’enormes dimensions. En aquest 
sentit seria possible interpretar les restes    
del subsol de Sales (almenys en les dues pri-
meres fases d’ocupació) com una zona ex-
clusivament de treball, amb una producció  
diversificada, però que inclouria tot el procés 
productiu vinícola, complementat amb d’altres 
produccions agrícoles.  
 Aquesta instal·lació podria estar vincu-
lada a una hipotètica vil·la, separada física-
ment, la qual eventualment també controlaria 
altres zones productores. Per tant doncs, i si 
aquest fos el cas per a Sales, no estaríem 
davant d’una vil·la romana canònica i perfec-
tament estudiada tant en els texts documen-
tals (Cató) com en la pràctica arqueològica, 
sinó en un model on existeix una concentració 
dels processos productius en una zona, i dels 
quals existeixen casos a la zona del Guadal-
quivir (Revilla 1995; Tremoleda 2000). 
 Amb això no volem excloure aquell plan-
tejament sorgit de les primeres intervencions. 
Sinó que volem fer notar que davant l’absèn-
cia notòria d’elements directament atribuïbles 
a la pars urbana, una altra explicació pot ser 
aquest segon model. Malauradament, en cas 
que hagués existit una zona residencial es 
localitzaria dessota l’actual estació elèctrica, 
amb el que molt probablement ja n’haurà  
desaparegut qualsevol rastre.  
 Aquest tipus d’establiment romà centrat 
en la producció estandaritzada sembla que 
també es podria donar en altres llocs propers, 
ja sia en el riu Llobregat com a la costa, el 
qual s’hauria desenvolupat a redós de la fun-
dació de Barcino en els últims decennis del 
segle I aC. En són exemples els casos de Sant 
Vicenç dels Horts, Sant Boi de Llobregat, can 
Baix del Racó a Gavà, Castelldefels o fins i tot 
a Vilanova i la Geltrú. En el primer cas, a par-
tir de les intervencions efectuades a l’antic 
mercat municipal (Morera 2011), s’ha plante-
jat que l’assentament romà d’aquella població 
fos un gran centre productor i d’emmagatze-
matge d’àmfores, també partint del fet de la 
total absència de zones residencials en els 
primers segles de la nostra era. Les caracte-
rístiques i dispersió de les restes documenta-
des serviren de base per interpretar-les com 
un centre productor, independent i isolat de 
qualsevol vil·la romana. 

 En el cas de Sant Boi de Llobregat, les 
excavacions realitzades deixaren al descobert 
un jaciment que des del segle I dC, evolucio-
na fins a etapes més tardanes de la romanitat. 
Tanmateix, en la fase corresponent a la pri-
mera centúria tan sols s’observava l’existència 
de forns terrissers (López 1998; López, Fierro, 
Lacuesta 2002). I no seria fins a l’últim quart 
de segle I dC que no es documenten estructu-
res atribuïbles a una pars urbana. I ja des d’un 
pla més teòric, recentment s’estan realitzant 
hipòtesi en les que aquest model podria in-
cloure bona part del Llobregat, abastant po-
blacions com Pallejà, Castellbisbal o Molins 
de Rei (Morera, Olesti, Carreras 2010). 
 A Can Valls de la Roca (Gavà) es situa 
una hipotètica oficina portuària, associada a 
l’expedició de les produccions de les instal·la-
cions agrícoles situades a l’interior de la plana 
situada a l’est de la Serralada Litoral. Les re-
cents excavacions realitzades per Àlvar Caixal 
han permès datar la construcció de la impo-
nent cisterna que a l’estat actual de la recerca 
domina el conjunt a les darreries del segle      
I aC i constatar la seva utilització al llarg del 
segle I dC i de començament del segle II dC 
(Barcons, Caixal en aquest mateix llibre). 
 Pel que fa a les poblacions de Castell-
defels i Vilanova i la Geltrú, les excavacions 
realitzades al castell de Castelldefels (López, 
Estany, Lacuesta 2005), i al jaciment de Darró 
(Lopez Mullor, Fierro 1990; López, 2009), tam-
bé aporten llum sobre aquest aspecte. Des 
d’una òptica diferent, ja que lògicament no 
pertanyen al Llobregat i el seu sorgiment i 
evolució té unes característiques del tot di-
ferents dels assentaments a redós del riu, 
pensem que existeixen uns trets comuns. A 
Darró, es té plenament constatat que del nou 
assentament romà que es construeix a partir 
del 50-40 aC, tan sols es coneix el que seria 
la pars rustica del mateix en les primeres fa-
ses d’ocupació. I no és fins al segle II dC que 
no apareix un conjunt d’estructures de tipus 
residencial. A Castelldefels, també ocorreria  
el mateix. En les excavacions allà realitzades 
s’ha vist que totes les estructures romanes 
documentades pertanyen a la part productora 
d’un hàbitat, construïda a finals de segle I aC. 
A partir del segle II dC és indubtable l’existèn-
cia de la pars urbana de la vil·la ja que es re-
cuperaren fragments d’estuc, i un cippus amb 
una inscripció dedicada a Caius Trocina Synec-
demus que es dataria a la segona centúria. 
Ara bé, és del tot incerta la seva existència al 
primer segle de la nostra era. 
 Amb això, volem constatar que a nivell 
interpretatiu no està clar el sorgiment de del 
model d’ocupació del territori centrat en les 
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vil·les, i la seva implementació a l’ager barci-
nonensis. I que existeixen nombrosos dubtes 
d’un establiment a gran escala de vil·les durant 
el primer segle de la nostra era (Olesti 1997). 
En definitiva però, aquesta no és sinó una nova 
proposta d’interpretació de les restes que, lò-
gicament, s’haurà de contrastar amb futures  
excavacions, tant a la zona de Santa Maria de 
Sales, com a la resta del territori.  
 Desconeixem quin va ser el moment 
final de l’ocupació romana a Sales, ja que 
amb la construcció de l’església a sobre ma-
teix de les construccions antigues, es van ne-
tejar els estrats d’enderroc per aprofitar els 
paviments d’opus signinum com a base de la 
construcció medieval, i els murs de l’edifici 
romà que roman sota l’església van quedar 
mutilats fins a la fonamentació, que es con-
serva de manera parcial, alterada per sitges,  
dipòsits i enterraments. Pel que fa a les estruc-
tures perifèriques, com és el cas del magat-
zem rectangular documentat a migdia, van ser 
utilitzats com a pedrera. Per intentar establir 
una data d’abandó d’aquestes dependències, 
podem prendre en consideració les troballes 
proporcionades pels diversos sondeigs realit-
zats al jaciment, que mostren una presència 
de material baiximperial ínfima (només el 3% 
del total del material arqueològic documentat) 
i que gairebé sempre apareix de manera resi-
dual en estrats posteriors).  
 Hom pot suposar, doncs, que el floruit 
de l’ocupació de les edificacions bastides al 
segle II dC va abastar, com a molt, fins a les 
darreries del segle III, amb una pervivència o 
freqüentació que arriba al segle VII. Cal tenir 
en compte, però, que la construcció de l’esta-
ció transformadora, del cementiri municipal i 
del seu aparcament i els antics camps de con-
reu, han modificat profundament la topografia 
del lloc, i són precisament els vestigis corres-
ponents a les darreres fases de l’ocupació 
romana els que gairebé han desaparegut per 
complet. És il·lustratiu el fet que al voltant de 
l’església, les cotes de circulació actuals es 
troben sensiblement més baixes que les utilit-
zades al segle II dC. La sèrie estratigràfica 
més àmplia s’ha documentat a l’interior de 
l’església, ja que la construcció de l’edifici ro-
mànic va servir de contenidor de les troballes, 
que en d’altres indrets, més exposats a l’ero-
sió o a les successives modificacions de l’en-
torn, han desaparegut totalment. És per això 
que per accedir a l’interior cal salvar el desni-
vell mitjançant uns graons situats al porxo 
(Lacuesta et alii 2013).  
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