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L’agricultura 
romana

Són moltes les restes i evidències de la vida i de l’agricultura dels romans en aquesta zona que
passen desapercebudes si no coneixem la seva història.  

Ara, per uns moments, tanqueu els ulls i imagineu que agafem la màquina del temps i tornem als
temps de l’Antiga Roma; ens traslladem més de 2000 anys enrere.

- Què hi trobarem?
- Fem una ullada a través del cristall.
- Què és tot això? Restes. Fragments de ceràmica? Pedres de molí?
- Ara ho descobrireu!

El barranc de Santes Creus ha estat una font de recursos naturals aprofitats per l'ésser humà des
de molt antic. La seva aportació d’aigua i sediments facilitaren l’establiment de grups humans prop
de la seva llera. Nombroses troballes ens donen testimoni d’aquesta interacció: àmfores, recipients
destinats a l'emmagatzematge i transport de productes agraris com l’oli d’oliva i el vi, restes
constructives corresponents a habitacles d’àmbit rural i diversos objectes d'ús quotidià com plats
de servei de taula, agulles de pit per sostenir les túniques, ploms de pescar i algunes monedes del
període Alt Imperi. 

- Quin munt d’objectes!
- Doncs espereu, també va aparèixer un fragment de tegula, un tipus de teula rectangular, amb una
petita inscripció. La veieu?
- Sí, una Q i una C!
- Doncs aquestes lletres ens fan pensar en un tal Quintus Corneli, el qual podria correspondre al
nom del fabricant de les tègules o també i molt més romàntic, a l'antic propietari del llogaret
d’aquestes terres al voltant del Barranc de Santes Creus… quina història preferiu?

Us convidem a que observeu aquests objectes que us mostrem i que han estat trobats en aquesta
finca i conformen aquest petit jaciment romà. Teniu les peces numerades i el llistat a la part
esquerra del cristall.
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