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Un conjunt monumental  
que encara amaga molts secrets 

PATRIMONI CATALÀ DE LA UNESCO n ÚNICS I IRREPETIBLES

Centcelles encara amaga enigmes per resoldre i continua sent objecte d’estudi de molts especialistes. QUIM ROSER / DEP. CULTURA 

La joia de Centcelles  
Quan aixequem la vista enlaire a la sala de la cúpula hi 
podem veure una de les joies de Centcelles: les restes 
d’un mosaic format per prop d’un milió de tessel·les i 
que cobria per complet l’interior de la cúpula. Tot i que 
se n’ha perdut bona part, si s’observa amb deteniment 
encara es poden identificar alguns dels temes que s’hi 

representaven, com una gran escena de cacera, diverses escenes extretes de 
l’Antic i del Nou Testament i la representació de les estacions de l’any, de les 
quals avui només resten la primavera i la tardor. Altres escenes, ja força di-
fícils de veure, mostren quatre personatges entronitzats, que han donat lloc 
a múltiples interpretacions sobre la funció del monument. 

 
 

Sabies que... 

Una de les moltes teories 

que s’han fet sobre 

Centcelles apunta que  

el conjunt era el mausoleu 

de l’emperador Constant, 

assassinat a Hispània 

l’any 350 dC 
 

Centcelles és un magnífic conjunt arquitectònic que va ser protagonista  
durant el darrer tram de l’època romana al nostre territori 

cional Arqueològic de Tarragona 
(MNAT), també confirmarien la hipòte-
si que fos un campament militar. “Els 
murs de Centcelles tenen una amplada 
de 94 centímetres, quan tots els murs 
romans d’àmbit domèstic en feien entre 
45 i 60”, fet que podria fer pensar que es-
taria construït amb una finalitat defen-
siva. Un altre aspecte que ens pot portar 
a aquesta conclusió és la manera com 
està construït. “Cada dia s’aixecava 37 
centímetres l’obra per tot el perímetre, 
de 100 metres per 14 metres”, explica 
Remolà. I davant d’aquestes evidències, 
l’arqueòleg es pregunta: “¿Quina orga-
nització en el món antic era capaç de 
proporcionar el personal necessari per 
poder aixecar tot aquest perímetre 
constructiu a l’uníson i amb tongades 
regulars cada dia? L’única explicació 
que se m’acudeix és que ho fessin sol-
dats. A més, a Centcelles hi ha unes 

AURE FARRAN LLORCA 

quantitats abusives de morter. Parlem 
d’una construcció completament 
massissa i això no s’ha vist enlloc”. 

Ja que parlem d’enigmes, un altre 
que encara no té resposta és qui va viu-
re a Centcelles en aquella època. Tot i 
que és cert que el conjunt compta amb 
les restes d’una part de l’edifici que de-
via haver tingut funcions residencials, 
Josep Anton Remolà exposa que això no 
és suficient per parlar del conjunt com 
a vil·la romana, “ja que les vil·les es ca-
racteritzaven pel contacte visual amb el 
seu entorn, i en aquest cas parlem d’una 
edificació que pràcticament no té fines-
tres ni portes”. I continua: “És una es-
tructura totalment tancada. Parlem 
d’un edifici rectangular d’una enorme 
potència amb dues naus als extrems i 
obert a un gran espai que és on esperem 
que, en un futur, puguem trobar algu-
na evidència de la presència dels contu-

bernis, les residències dels soldats, fet 
que donaria un argument definitiu a la 
hipòtesi que fos campament militar”.  

En aquesta part residencial que es-
mentàvem, que es podria correspondre 
amb el praetorium, que és la residència 
de l’oficial al comandament, hi queden 
les restes d’un pati interior (atri) des del 
qual es podia accedir a tota una sèrie 
d’habitacions i a tot un complex d’ai-
gües, que es podria correspondre amb 
les termes castrenses, i que no tenia cap 
mena de decoració: “Una austeritat 
buscada i molt diferent de l’habitual de 
les vil·les, on trobem sempre pintures 
o mosaics”, reflexiona Remolà. 

Molt més que un mosaic 
La part més espectacular del conjunt 
monumental de Centcelles és l’anome-
nada sala de la cúpula, d’arquitectura 
contundent, i on s’ha preservat part 
d’un mosaic que havia de ser especta-
cular. Aquesta sala està situada just al 
centre del conjunt, amb una altura su-
perior a la resta d’espais. Seguint la hi-
pòtesi que apunta que la construcció 
era campament militar, es correspon-
dria amb el principia, l’espai medul·lar 
del campament on s’establien els orga-
nismes essencials per a l’administra-
ció, així com els àmbits sagrats desti-
nats al culte oficial i a la custòdia dels 
estendards. Hi trobem unes escales 
que condueixen cap a una cripta sub-
terrània de dimensions reduïdes que, 
segons Remolà, podria haver sigut una 
mena de caixa forta.e  

Situat al terme municipal de 
Constantí, el conjunt monu-
mental de Centcelles és una de 
les joies més desconegudes del 
patrimoni de la Tàrraco roma-

na que va ser reconegut com a Patrimo-
ni Mundial de la Unesco l’any 2000. 
L’edifici s’aixeca en un indret que ja ha-
via estat ocupat per una antiga vil·la ro-
mana construïda al segle II aC i que a 
finals del segle IV es va remodelar i va 
configurar el conjunt monumental que 
podem veure avui.  

Sobre el conjunt de Centcelles hi 
planen molts enigmes, començant per 
la funció que va complir durant el segle 
V, l’època de la seva màxima esplendor. 
Tot i que sovint s’hi ha fet referència 
com a vil·la residencial, els estudis més 
recents apunten que probablement es-
taríem davant d’un campament militar 
romà. Una tesi que se sustenta en di-
versos aspectes, començant pel seu ma-
teix enclavament en un lloc estratègic: 
està situada molt a prop de la ciutat de 
Tàrraco, al costat del riu i al peu de la 
via que portava cap a l’interior.  

Tot i que avui part del conjunt està en 
runes, ens hem d’imaginar un edifici de 
grans dimensions, amb forma allargada 
i una arquitectura contundent que tenia 
poc a veure amb la que era habitual en la 
construcció de les vil·les. Compta amb 
murs extraordinàriament gruixuts fets 
amb pedra, maons i gran quantitat de 
morter de calç, aspectes que per a Josep 
Anton Remolà, arqueòleg i conservador 
de col·leccions i recerca del Museu Na-
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Ciutats
La frase

“Protestar contra la injustícia no és
delicte, al contrari: és una obligació
cívica”

Xavier Antich
PRESIDENT D’ÒMNIUM

El Pride! BCN torna, aquest any entre el 3 i el 16 de
juliol, amb més espais festius, però també amb una
clara reivindicació: una vellesa digna i inclusiva per
als membres del col·lectiu LGTBI.

+-La cara Ferran Poca
PRESIDENT DEL COMITÈ DEL PRIDE! BCN

í que és veritat que ca-
da cop hi ha més gent
que hi entén, de vins,
però també n’hi ha

molta d’altra que no en té ni idea,
fins i tot que no saben que el vi i el
cava venen del raïm. Aquí els ho ex-
pliquem tot!”, assegura Marian
Hernando, responsable d’enoturis-
me de Juvé&Camps. Aquest celler,
que va elaborar el seu primer cava
el 1921 però que ja feia vi des del
1796 i que continua a mans de la
família Juvé, ara ja en la quarta ge-
neració, va obrir al mes de març la
seva botiga dintre mateix de l’edifi-
ci emblemàtic que tenen al centre
de Sant Sadurní d’Anoia. És en
aquesta botiga nova de trinca (Wi-
ne Bar, construïda a la zona on
abans es feia la fermentació del vi)
on es reben els turistes que per un

“S
dia o per unes hores es volen endin-
sar en el món del cava i de les vi-
nyes. “El turista que ve aquí pot de-
cidir si vol fer un tast de cinc caves,
per exemple, si vol fer un tast gas-
tronòmic o si, a més del tast, vol fer
una visita privada al celler o vol am-
pliar i anar a les nostres vinyes
d’Espiells”, especifica Ana Lopezca-
no, una de les responsables de co-
municació de l’empresa, que aposta
fort pel projecte de l’enoturisme.
“Les altres caves no són competèn-
cia per a nosaltres, al contrari: tots
estem d’acord que treballem per
potenciar una destinació, que és
Sant Sadurní d’Anoia i el Penedès”,
especifica Lopezcano. Els cellers,
per tant, s’organitzen. Ara mateix,
i fins al 28 de maig, s’està fent el
que s’anomena la Primavera del
Cava, en què divuit cellers elabora-
dors de cava a l’Alt Penedès –entre
els quals Juvé&Camps–, l’Alt
Camp, el Maresme i la Conca de

Barberà participen en un festival
d’enoturisme amb diferents pro-
postes. Organitzat per l’Associació
d’Elaboradors de Cava (AECAVA) i
amb els eixos principals de la natu-
ra i la desconnexió entre vinyes, es
fan tallers de cuina, caminades,
cursos de tast, passejades amb ape-
ritius i degustacions amb gastrono-
mia inclosa. Una de les propostes
concretes dels cellers del Penedès
–que funcionarà tot l’any– es diu
Camins del Cava (www.caminsdel-
cava.com) i és una xarxa de camins
en què cada grup de turistes o par-
ticulars pot triar el seu itinerari,
que combina passejades entre les
vinyes per Sant Sadurní amb les vi-
sites a cellers i restaurants.

L’enoturisme ja és un dels pun-
tals del Penedès i també d’altres co-
marques vitivinícoles catalanes.
Als cellers els interessa molt, no no-
més per donar a conèixer el seu
producte, sinó també per fidelitzar

el client i revalorar la zona. Aquesta
forma de turisme agrada a molta la
gent del país, que decideix visitar
vinyes (i després quedar-se a dinar
en un restaurant de la comarca o,
fins i tot, fer-hi nit en un hotel o
una casa rural), però cada cop hi ha
més estrangers que quan venen a
Catalunya ja ho fan amb la idea
d’aprofitar la seva estada per conèi-
xer els seus millors restaurants i els
millors vins i caves. I més tenint en
compte que Sant Sadurní és a poca
estona de Barcelona, de l’aeroport i
de les platges.

Les maneres d’apropar-se al vi
són moltes. A Juvé&Camps, que té
més de dues-centes hectàrees de vi-
nya a Espiells, es poden veure les vi-
nyes fent una ruta a peu, en Mehari
o, els més agosarats, en uns escú-
ters que poden entrar en els ca-
mins més estrets, sempre que
mantinguis l’equilibri. I parlant
d’equilibri: en aquest celler també
hi ha la possibilitat que grups inte-
ressats puguin fer ioga entre les vi-
nyes. La botiga de J&C està a partir
d’ara oberta cada dia (menys els di-
lluns) i la visita al celler permet
veure com maduren les ampolles
de cava, passejar pels passadissos

on fan criança milers d’ampolles i
presenciar una demostració d’un
desgorjament artesanal (com tre-
uen els llevats que s’han anat con-
centrant al coll de l’ampolla), a més
de fer un tast d’un gran reserva.

L’enoturisme és una aposta tam-
bé del govern de la Generalitat, que
el considera un pal de paller per al
turisme i la vertebració del país. Va
ser al celler d’Espiells de Juvé&
Camps que el conseller d’Empresa i
Treball, Roger Torrent, va presen-
tar l’estratègia de turisme enogas-
tronòmic a Catalunya 2022-2027,
amb la qual el país vol esdevenir
una referència del turisme enogas-
tronòmic d’Europa. Entre altres
iniciatives, l’executiu aquest any ha
destinat 7 milions d’euros provi-
nents dels fons europeus per tirar
endavant 32 projectes. Entre
aquests hi ha la creació d’infraes-
tructures i equipaments, i diversos
projectes relacionats amb la digita-
lització de l’oferta gastronòmica.
Destaquen tres nous espais immer-
sius –ubicats a Falset, Palamós i
l’Ametlla de Mar–, la implantació
d’un projecte agroturístic al parc
agrari del Baix Llobregat i la crea-
ció d’un nou traçat d’11 quilòme-
tres pedalable i per fer a peu a la zo-
na d’Aitona. ■

1921
anys que Juvé&Camps
va fer el seu primer ca-
va. Ara el celler està diri-
git per la quarta genera-
ció de la família.

18
cellers del Penedès
participen fins al 28 de
maig en un festival
d’enoturisme organitzat
per l’Associació d’Elabo-
radors de Cava. Hi ha
múltiples activitats, des
de ioga entre les vinyes
fins a curses i concerts.

BOTIGA · Juvé&Camps aposta per l’enoturisme i obre una botiga a l’edifici històric de Sant
Sadurní JUNTS · Els cellers del Penedès treballen plegats per donar a conèixer i enfortir
aquesta destinació APOSTA · El govern manté que el turisme enogastronòmic ha de ser un
dels puntals del país per la seva importància en la sostenibilitat i la desestacionalització

La vinya i el vi en
primera persona

Mireia Rourera
SANT SADURNÍ D’ANOIA

A les vinyes d’Espiells de Juvé&Camps es poden fer degustacions i passejades amb vehicles diversos, com aquests escúters ■ M. ROURERA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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A la finca d’Espiells  es
poden visitar les vinyes en
Mehari, a peu o en escúter

Societat
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