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Mataró reobre el jaciment de la vil·la romana de Torre Llauder 
 
Després de les obres de restauració, el jaciment arqueològic de Torre Llauder de Mataró 
reobre les portes i torna a oferir visites guiades. La reobertura coincideix amb el 50è 
aniversari de la descoberta de les restes de la vil·la romana, el 1961, per part de Marià 
Ribas i el seu equip.
La vil·la romana de Torre Llauder és una casa senyorial construïda a finals del segle I 
aC seguint el model d’explotació agrícola de l’època romana. Entre finals del segle II i 
inicis del segle III, la casa va viure els moments de màxima esplendor. D’aquesta època 
es conserven els rics mosaics de les estances nobles, rellevants pel dibuix, la policromia 
i els materials —a més de marbre i ceràmica, hi ha tessel·les vidriades, poc habituals. 
Per les seves característiques devia ser la residència d'un ric propietari. Una inscripció 
trobada el relaciona amb Caius Marius Aemilianus fill de Lucius de la tribu Aniensis 
barcelonès immune, aristòcrata de Bàrcino, amb propietats a Iluro (Mataró). La vil·la va 
ser utilitzada fins l'alta edat mitjana.

Comencen les visites guiades
El dissabte 12 de maig es va fer la primera visita guiada de la nova etapa, en la que es  
podran apreciar els treballs fets sobre els mosaics, que s’han consolidat i s’han cobert 
amb  una  carpa  per  protegir-los.  A  partir  d’aquesta  data,  la  visita  es  repetirà  cada 
dissabte a les 12 h. No cal fer reserva prèvia i és gratuïta. A partir del 16 de juny, per 
evitar les hores de sol del migdia durant els mesos d’estiu, les visites es faran a les 19 h.

 

 

 



LES MÒMIES DEL TAKLA  MAKÁN
Un viatger i geògraf suec, per nom Sven Hedin, el 28 de març de 1900 va trobar unes 
restes  de  cases  de  fusta  en  un  monticle  d’on en  va  desenterrar  algunes  monedes  i 
utensilis xinesos antics. Això va passar, seguint l’antiga Ruta de la Seda, en el desert de 
Takla Makán, a l’actual regió autònoma de Xinjiang.
El descobriment de Hedin va resultar ser una ciutat de la Ruta de la Seda anomenada 
Loulan, que havia restat mil cinc-cents anys sota la sorra del desert.
El  1915,  Sven  Hedin  descobrí  en  el  fossar  de  Loulan  una  mòmia  masculina  de 
característiques caucàsiques,  molt  ben conservada gràcies a l’extrema sequedat en el 
clima de la zona. 
A Hedin el succeïren altres exploradors que descobriren a la conca del riu Tarim, que 
volta el desert durant dos mil quilòmetres,  nombroses mòmies humanes,  amb milers 
d’anys  d’antiguitat  i  en  un  molt  bon  estat  de  conservació,  cosa  que  va  permetre 
determinar  clarament  unes  característiques  físiques  caucàsiques,  és  a  dir  de  tipus 
europeu.
Fins a l’any 1979 no es va reprendre l’activitat arqueològica a la zona. Un any més tard 
un equip d’arqueòlegs xinesos va trobar el cos perfectament conservat d’una dona de 
3.800 anys d’antiguitat, que fou batejada com la “Bella de Loulan”.
El 1995, a la localitat de Cherchen, es desenterrà la mòmia d’un home, datada l’any 
1000 a C. tant ben conservada que s’hi poden apreciar els seus tatuatges. Al seu costat 
hi havia tres mòmies femenines i la d’un nadó.
El 1995, es va trobar la mòmia coneguda com l’“Home de Yingpan”, de dos mil anys 
d’antiguitat, de trets caucàsics i quasi dos metres d’alçada.
Entre el  2003 i  2005 es varen descobrir  en el  cementiri  de Riu Petit,  a Xiahoe,  les 
mòmies més antigues trobades a la conca del Tarim, de fa 3.900 anys.
Segons un estudi genètic portat a cap el 2007, la conca del Tarim va estar habitada de 
manera continuada des del 2000 al 300 a C. i els seus pobladors procedien d’Europa i 
Mesopotàmia, la vall de l’Indo i regions tant allunyades com el sud de la Sibèria. 

                                                                                  


