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Presentació

L’Anuari de l’any 2017 va ser el desè i últim
publicat en format paper, de manera que el
d’enguany és el primer que es publica en format només digital. Amb voluntat adaptar-nos
als nous temps, qui pensi que no ha costat renunciar a la versió impresa, s’equivoca. Però la
reducció de despesa, econòmica i de matèries
primeres, l’àmplia difusió i la ràpida accessibilitat des de qualsevol lloc que tingui connexió
a la xarxa són factors importants a l’hora d’acceptar el canvi.
El que no s’ha modificat és l’estructura. A banda dels articles de presentació, trobareu un
primer article referent als treballs de redacció
del Pla director del rec Comtal i, a continuació,
el resultat de 75 intervencions arqueològiques
dutes a terme a la ciutat durant l’any i els treballs de restauració-conservació realitzats, sigui
in situ, en el cas dels elements immobles, o al
laboratori, en el cas dels béns mobles. De les diferents intervencions se’n pot ampliar la informació consultant les memòries dipositades al
Centre de Documentació del Servei d’Arqueo
logia i la Carta Arqueològica de Barcelona. Les
fitxes de restauració estan dipositades al laboratori ubicat a la Zona Franca. Esperem que,
amb el temps, aquestes fitxes també es podran
consultar en línia.
En el darrer apartat es publiquen diversos estudis relacionats amb les intervencions arqueo
lògiques portades a terme en anys anteriors
o que s’han fet a partir dels projectes que ha
posat en marxa el mateix Servei.
L’Anuari és un dels mitjans de difusió del Servei d’Arqueologia, juntament amb la pàgina
web del Servei, la Carta Arqueològica, la pàgina d’«El mosaic del meu barri» i diferents
productes que s’han anat incorporant en els
darrers anys. A l’Anuari, però, només hi apareix
una part de la feina feta pel Servei, el resultat
de les intervencions arqueològiques i el tractament de restes mobles i immobles. La resta,
la gestió i els projectes, és la part de l’iceberg
que no sobresurt de l’aigua.
La difusió també inclou la participació en diferents fòrums que serveixen d’altaveu de les
activitats dutes a terme. Es va col·laborar en
l’organització del 24th Annual Meeting of the

European Association of Archaeologists, Reflecting futures. A banda de presentar diverses
comunicacions i pòsters dels treballs del Servei,
es va muntar un estand conjuntament amb el
MUHBA i el Born CCM, per donar a conèixer a la comunitat arqueològica internacional
les diferents activitats, publicacions i treballs
que es porten a terme. També es va participar
en l’organització del II Simposi Internacional
d’Arqueologia del Born CCM, centrat en l’estudi del rec Comtal, on es van presentar diverses
ponències en el marc dels treballs del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.
Continuant aquesta línia de col·laboració entre
diferents institucions, es va anar avançant en
el projecte PaleoBàrcino, que es duu a terme
juntament amb la Universitat de Barcelona, i
es va fer una nova intervenció arqueològica a
l’antic Mercat del Born, en el marc de les pràctiques dels estudiants del grau d’Arqueologia
de la Universitat de Barcelona.
De les intervencions en el patrimoni construït
cal destacar les intervencions fetes a la torre
número 1 de la muralla romana, l’adequació
d’un altre tram de muralla al carrer del Regomir i la torre situada a la cantonada del carrer de la Bòria amb el carrer de Mercaders.
També es va iniciar la intervenció al tram de
l’aqüeducte romà que es conserva a la plaça del
Vuit de Març. Aquesta darrera actuació ha estat
llargament esperada des que es va localitzar i
identificar el tram, l’any 1989. Finalment s’ha
pogut executar dins les obres de millora promogudes per l’Institut Municipal del Paisatge
Urbà i la Qualitat de Vida.
Les obres de la torre romana i de l’aqüeducte
són municipals. En aquest sentit, és bo concebre aquest patrimoni com un conjunt harmònic
amb l’entorn i la necessitat, també, de fer-ne
el manteniment. Ambdues intervencions van
ser plantejades des de la interdisciplinarietat;
des del primer moment es van fer equips de
redacció del projecte amb professionals de disciplines diverses per projectar la intervenció i concebre-la com una unitat, sobretot pel que fa a
l’aqüeducte. A la torre es va fer una intervenció
de diagnosi, però ja s’ha plantejat la participació
d’un equip divers en la redacció del projecte
que s’està fent des de l’Institut de Cultura.
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En el cas del patrimoni conservat en finques
privades, la intervenció del carrer del Regomir
(comunitat de Sant Egidi) i la torre dels carrers
de la Bòria i de Mercaders ens ajuden a traçar
un mapa de la Barcelona desconeguda. Sigui
per les lleis de protecció del patrimoni (en el
cas de la muralla del carrer de Regomir), o bé
per la sensibilitat cada vegada més gran dels
propietaris (en el cas del carrer de la Bòria), es
fan més notables la consideració i l’orgull que
representa conservar patrimoni en finques privades. La societat aprecia els béns patrimonials,
perquè és, culturalment parlant, més madura.
Sigui per la maduresa social, o potser perquè
el patrimoni ven, ens cal activar les eines legals
necessàries per poder fer el seguiment i el control de la conservació a llarg termini d’aquests
espais privats.
En l’àmbit de patrimoni moble, es pot destacar
la recuperació, cada vegada més, d’elements
del segle xix, que es van fent presents en les
intervencions arqueològiques, i la riquesa de
materials que aquest fet ha aportat. Sovint, són
elements als quals es dona valor perquè tothom
els ha vist a casa els pares o els avis, però que,
de cop, ens adonem que, per a una criatura,
tan estrany és un rellotge de butxaca mecànic
(restauració de la peça que es presenta del
carrer de Borriana) com un de solar —també
de butxaca—, dels quals se n’han recuperat
diversos, i alguns es poden veure exposats al
Born. Ara, el rellotge el portem al mòbil.
En aquest sentit, és molt interessant el que s’està fent amb els mosaics Nolla, per exemple. A
l’Anuari es presenta la troballa del paviment
localitzat als antics Jutjats, on hi havia hagut el
pavelló de Belles Arts de l’Exposició Universal del 1888, però, alhora, cal recordar que en
tenim en una gran quantitat d’habitatges de
Barcelona. A través del web d’«El mosaic del
meu barri» s’està fent una tasca important per
revalorar aquest patrimoni —viu encara— i ajudar la gent que en té a conservar-lo. No tan sols
pel seu valor històric, sinó també per les seves
propietats materials de resistència, artístiques
i d’originalitat.
Aquesta visió integral del patrimoni de la ciutat és el que es vol transmetre des de l’Institut
de Cultura, prenent l’arqueologia com una de
les disciplines de lectura de la història i l’evolució de la ciutat i, de retruc, del país. Una
visió sense complexos, de conjunt, transversal,
col·laborativa i participativa al servei dels ciutadans i ciutadanes, que, al capdavall, és per a
qui treballem. n Joan Subirats, tinent d’Alcaldia
de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
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Resum de les intervencions
arqueològiques de l’any 2018
L’Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 presenta algunes novetats que cal
destacar. La primera és que només el podreu
consultar en línia. Malgrat això, ens ha agradat conservar la coberta seguint la línia dels 10
números anteriors, tots en format imprès. Les
imatges són en color i les podrem veure ampliades; així mateix, la limitació d’imatges que
tenia la versió impresa ha quedat enrere, i el
format en línia ha donat via lliure als autors
i les autores dels articles a exposar els seus
treballs amb l’amplitud que considerin convenient. D’altra banda, a la versió impresa era
difícil publicar plantes i seccions de les excavacions arqueològiques, ja que el color negre i
totes les tonalitats del gris que hi vulgueu afegir
no donaven la nitidesa mínima requerida per
presentar-ho en condicions.
Esperem, amb el temps, oferir cada vegada un
producte més atractiu, visualment parlant. La
possibilitat d’afegir-hi elements en 3D ben segur que també hi ajudarà.
Com cada any, oferim unes estadístiques de les
diferents tasques que es duen a terme des del
Servei. Les xifres són fredes i, tenint en compte que gairebé la totalitat de les intervencions
són de caràcter preventiu, la casuística és molt
diversa, i l’anàlisi, complexa. Els alts i baixos
es poden relacionar amb moments de crisi i,
en l’obra pública, amb canvis de legislatura
i modificació de projectes i línies d’actuació.
Pel que fa a les intervencions de conservació-restauració, el que passa sovint és que les
partides acostumen a ser diferides i salten d’un
any a l’altre o bé, simplement, no ha estat necessari fer el tractament del material exhumat.
En un cas i en l’altre, com en tota estadística,
el que no reflecteixen les xifres és la qualitat
de les intervencions, els resultats que se n’extreuen, el coneixement que aporten o la singularitat dels elements exhumats.
Alguns dels projectes redactats s’executen en
altres anualitats; així mateix, hi ha interven
cions que continuen d’un any per l’altre.
Com és habitual, en aquest article volem fer un
breu resum dels resultats de les intervencions
que es van dur a terme l’any 2018, tot desta-
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cant allò més rellevant i allò que ha aportat
dades noves sobre el que ja coneixíem. Vol ser
una pinzellada per sobre; el detall es troba als
articles i a les memòries corresponents, quan
es lliurin.
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Hem intentat agrupar les diferents interven
cions en uns epígrafs generals, siguin cronològics, temàtics o en espais singulars, de manera
que no ens trobem lligats a l’hora de fer-ne
les descripcions. Així mateix, hem obviat allò
que ja se suposa. Com bé sabeu, treballar en
arqueologia urbana, i en una ciutat com Barcelona, implica que en la majoria de les intervencions es puguin localitzar restes de qualsevol
època. En aquest sentit, pensem que es pot
considerar normal trobar restes romanes dins
del perímetre de les muralles de Bàrcino, però,
en canvi, no és tan habitual localitzar-ne fora
d’aquest espai. Així mateix, és normal que hi
hagi restes medievals a Ciutat Vella, però menys
habitual, per exemple, trobar una necròpolis
altmedieval en un sector de la ciutat fora muralles on no es té coneixement de la presència
d’un edifici religiós proper. El conjunt de totes
les troballes és el que haurà d’ajudar a configurar les planimetries històriques de la ciutat
i avançar en el coneixement.

subsol de l’edifici del carrer dels Boters, 4 i el
carrer de la Palla, 23, formant part de l’urbanisme romà de fora muralla.

Prehistòria. De molt interessant es pot considerar la troballa de 14 estructures d’emmagatzematge soterrades del període neolític antic
cardial (vi mil·lenni ANE). A banda d’aquestes restes, en la mateixa intervenció, al carrer
de Berenguer de Palou, al districte de Sant
Andreu, també es van localitzar sitges de les
èpoques ibèrica i romana. Aquestes restes permeten aproximar-se a les comunitats que habitaven al pla de Barcelona durant el Neolític.

Muralla romana. A l’interior de l’edifici de
l’Antic Borsí, a la plaça de la Verònica i el carrer d’Avinyó, es van localitzar alguns trams de
la muralla romana baiximperial i les torres
número 48 i 49. Durant l’execució del projecte
de rehabilitació de l’edifici s’haurà d’acabar la
documentació d’alguns trams, que, per motius
de seguretat, no es va poder fer al seu moment. La rehabilitació de l’edifici haurà de
comportar la revaloració d’aquests elements
monumentals.

En una altra intervenció, a pocs metres de la
primera, es va documentar una sitja del Bronze
final.
Restes romanes. A uns 7,50 m de la superfície
de la plaça de l’Àngel es va localitzar el fons
del fossat de la muralla romana de Bàrcino.
Presentava una secció en V, amb un petit regueró a la part central. A l’altre costat de la
via Laietana, al carrer de l’Argenteria, es van
documentar diverses estructures de l’època
tardoromana. La intervenció formava part de
les obres d’adequació dels accessos a l’estació
de metro de Jaume I.
També a l’exterior de la muralla s’han localitzat diverses restes a Ciutat Vella: al carrer dels
Còdols, 9, es va documentar un estrat d’argiles amb material dels segles iv-vi; al carrer
d’en Carabassa, 17, estratigrafia i estructures
romanes; al carrer d’en Gignàs, 26 i 28, estructures i nivells altimperials, a més de dues
inhumacions, i al carrer de la Palla, 25, un mur
romà i murs tardoantics que s’han de posar
en relació amb les estructures localitzades al

Al número 19 del carrer de la Princesa es va
documentar estratigrafia dels segles v-vii i dos
murs tardoantics amb un rudus associat i, sota
el rudus, una inhumació infantil. Aquestes
restes s’han de relacionar amb les que es van
documentar els anys 2004 i 2006 al número 21
del mateix carrer, amb restes des del segle i dC.
A l’interior del recinte murari, es va treballar
a la plaça de Sant Jaume, davant la porta de
la Casa de la Ciutat, on es van localitzar estructures i estratigrafia dels segles iii-iv i dels
segles iv-v durant el control de les obres d’instal·lació d’una pilona de seguretat. Al subsol
del Palau Moxó, del segle xviii, a la plaça de
Sant Just, en una primera fase de treballs preparatoris per a la rehabilitació de l’edifici es
van documentar estrats romans destruïts per
l’estratigrafia altmedieval.

Arran de la urbanització del sector de la muralla romana situada al carrer del Sotstinent
Navarro es va acabar d’excavar l’espai més proper a la muralla, a tocar de la torre número 27.
En aquest espai s’hi havia estat treballant des
de l’any 2012.
Muralla medieval. Es va localitzar un tram de
la muralla i part d’una torre al subsol de l’antic
Teatre Arnau. El projecte de rehabilitació de
l’edifici preveu la recuperació i la revaloració
d’aquests elements.
Així mateix, davant el número 31 de la ronda
de Sant Antoni es van localitzar restes de la muralla del segle xiv i del baluard del segle xvii.
Masos. S’han excavat, de manera parcial, diversos masos dels quals es tenia informació
per fonts històriques. En aquest sentit, s’han
localitzat estructures de Can Nyau, a Sant Martí. El mas, que va ser utilitzat com a morberia
durant la guerra dels Segadors, s’ha de posar
en relació amb la necròpolis documentada al
capdamunt de la rambla de Prim.
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Als Jardins del Doctor Pla i Armengol, a Horta-Guinardó, es van localitzar restes d’un mas
del segle xv anterior a l’edifici del mas Ravetllat i dels Seminaris, a més d’altres estructures
relacionades amb el mas de Can Planàs.
Al carrer dels Quatre Camins, a Sarrià – Sant
Gervasi, es va poder excavar una fresquera. Tot
i trobar-se com a element aïllat a causa de les
remodelacions del terreny, és obvi que formava part d’una edificació que els seus habitants
utilitzaven per a l’emmagatzematge i la conservació d’aliments.
Necròpolis. Hi ha dues intervencions que cal
destacar, tant per l’extensió de l’espai excavat
com pel desconeixement que es tenia de l’existència de les necròpolis documentades.
Al solar dels antics Jutjats situats al solar emmarcat pel passeig de Pujades, l’avinguda de
Lluís Companys i el passeig de Picasso, es va
localitzar una necròpolis de la qual, fins al moment, s’han excavat 815 m2 d’un solar que en
té gairebé 5.000.
La cronologia de la necròpolis és d’entorn dels
segles ix i x. L’article que es presenta inclou
els resultats preliminars fins a l’abril del 2019,
quan s’aturà provisionalment l’obra. S’ha fet
d’aquesta manera per no separar la informació
en dos Anuaris diferents. Es van localitzar 123
inhumacions, la majoria en fossa simple, tot i
que també n’hi ha en cista.
Des del principi, s’havia considerat la possibilitat que al solar es poguessin localitzar enterraments, ja que en dues intervencions dels
anys 1995 i 1998 al passeig de Pujades i al carrer
del Comerç s’havien excavat 38 inhumacions.
El que era difícil de preveure és l’extensió de
la necròpolis, ja que els enterraments s’han
localitzat a l’extrem més llunyà del solar. Hem
de pensar, doncs, que estem davant d’un espai funerari de l’època altmedieval, extramurs,
d’una importància extraordinària. Aquest fet
també porta a plantejar la hipòtesi de si les
tombes d’aquesta mateixa època localitzades a
l’intercanviador de l’Arc de Triomf, l’any 2008,
poden pertànyer a aquesta mateixa zona sepulcral.
L’altra gran necròpolis excavada és la de la rambla de Prim, al districte de Sant Martí. Aquesta
necròpolis es va localitzar en el decurs de les
obres de la línia d’alta velocitat, l’any 2011. Es
va excavar parcialment en dues intervencions
dels anys 2011 i 2013 i es va continuar el 2018.
L’àrea excavada fins ara ocupa una superfície
de 643 m2, tot i que la necròpolis no s’ha acabat

d’excavar i, fins al moment, se’n desconeixen
els límits. S’han excavat un total de 85 fosses
que contenien 576 individus. La hipòtesi més
plausible és que es tracti d’individus pertanyents a l’exèrcit que assetjava la ciutat durant
la guerra dels Segadors, a mitjan segle xvii.
Entre aquests individus, la majoria adults joves,
no hi ha indicadors que la causa de la mort fos
violenta. Actualment s’estan fent anàlisis per
mirar de trobar l’agent patogen que va provocar aquesta crisi de mortalitat.
A banda d’aquestes dues grans necròpolis,
s’han localitzat diverses inhumacions en altres
punts de la ciutat, entre les quals en volem esmentar dues més. Durant la intervenció duta a
terme al carrer Antic de Sant Joan es va localitzar una inhumació dins dels cànons del ritual
islàmic. Caldrà posar-la en relació amb les diverses inhumacions andalusines localitzades fa
uns quants anys al subsol de la plaça Comercial,
davant l’antic Mercat del Born.
En aquesta mateixa intervenció es van excavar diversos enterraments de l’època romana.
Tampoc no es pot considerar un fet aïllat, ja
que aquestes restes s’haurien de relacionar
amb la franja de necròpolis romana que s’estén
des de les actuals Drassanes fins a Santa Maria
del Mar. Ben segur que, en algun punt o al
tre d’aquesta franja, hi ha d’haver un espai on
hi devia haver el port, sigui amb una estructura consolidada o un gran amarrador amb pantalans, que devia estar ocupat per magatzems
i altres edificis portuaris. En tot cas, sí que
sembla que es tracti d’un espai de necròpolis
que s’estén per la línia de costa, segurament
darrere les dunes que hi devia haver.
D’altra banda, a la Barceloneta, al carrer de
Balboa, es van localitzar sis inhumacions, a les
sorres, d’homes d’entre 20 i 35 anys. El carboni 14 va donar una datació d’entre els segles xviii i xix.
Espais i edificis singulars
Sant Pau del Camp. Es va fer una intervenció
arqueològica a l’encreuament entre la nau i el
transsepte. En el decurs de la intervenció es va
documentar estratigrafia i estructures diverses,
amb cronologies altimperial, tardoantiga, altmedieval i moderna. Del conjunt, cal ressaltar
un absis i els usos funeraris que ha tingut l’espai en diferents moments.
Rec Comtal. Es va localitzar un altre tram a
l’avinguda Meridiana. Estava molt malmès a causa de la col·locació de diferents serveis. També
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se’n van localitzar petits trams durant les obres
d’urbanització del carrer del Comerç, entre els
carrers de la Princesa i de la Fusina.
Plaça del Sant Crist, carrer d’Ibèria. La intervenció es va dur a terme en un solar de la
parròquia de Santa Maria de Sants. Durant
la intervenció es van localitzar diverses estructures corresponents a diferents èpoques,
entre les quals cal destacar 19 sitges, les més
antigues de les quals daten dels segles v-viii.
També hi havia diversos murs medievals, i d’altres que es poden situar entre l’edat mitjana i
l’època moderna plena. Al solar també es van
documentar tres sepultures de fossa simple,
que es poden situar entre els segles xv i xviii,
i una fresquera, un pou i una mina d’aigua,
tots tres elements dels segles xviii-xix. Així
mateix, es van localitzar dos accessos més del
refugi 819, ja localitzat l’any 2016.
Born. Dins el programa de recerca ArqueoBorn, d’El Born Centre de Cultura i Memòria,
es va dur a terme l’excavació d’una part de la
casa Santmartí.
Castell de Montjuïc. La intervenció en diverses
casamates del pati d’armes va permetre localitzar la base d’una de les cares del baluard nord
de l’antic fortí.
Altres. Quatre intervencions en diferents parades del Mercat de la Boqueria han permès
localitzar restes de l’antic convent i l’església
de Sant Josep, de finals del segle xvi, i estructures urbanes. Per sota d’aquests nivells s’ha
localitzat estratigrafia dels segles xiii i xiv, que
va acompanyada de material romà fruit d’aportacions al·luvials.
A la plaça del Monestir, 3, al districte de les
Corts, s’ha estat treballant en un edifici que
ocupa part de les antigues dependències exteriors del monestir de Santa Maria de Pedralbes.
Es va documentar una fresquera i estructures
d’una activitat productiva de caràcter agrícola;
també es van documentar traces d’una antiga
riera que passava per l’exterior del recinte murat del monestir.
Davant el número 129 de la Rambla es va documentar un tram de la façana i estructures
de l’edifici de l’Estudi General. Cal recordar
que l’edifici ocupava bona part de l’actual
rambla dels Estudis i que, en aquest punt,
la rambla quedava reduïda a un carrer estret,
al costat Llobregat.
Al carrer de l’Argenteria, on s’instal·là el nou
ascensor d’accés a l’andana del metro, a tocar

de la via Laietana, es van documentar diversos
trams de murs tardoromans i dues sitges (una
d’obrada), diversos retalls i dos pous de captació d’aigua de l’època altmedieval.
Al carrer Antic de Sant Joan es van documentar
diverses estructures del sector del barri de la
Ribera que fou enderrocat arran de la construcció de la Ciutadella borbònica.
Com es pot observar, les restes de les èpoques
medieval i moderna es reparteixen en nombroses intervencions dutes a terme en diferents
punts de la ciutat (carrer dels Còdols, carrer
d’Escudellers o carrer de Jaume Giralt, per posar alguns exemples a banda dels esmentats
més amunt).
D’entre aquestes intervencions, cal destacar
la que es va dur a terme al solar de la ronda
de Sant Antoni, 84, a tocar de la muralla del
segle xiv. L’excavació es va fer en el que havien
estat terrenys del priorat de Santa Maria de
Natzaret que, segles després, va passar a ser el
monestir de Santa Maria de Valldonzella. Es va
documentar un espai que va ser utilitzat com a
morberia i necròpolis en un període molt curt
de temps, a mitjan segle xvii.
Edificis industrials. L’antiga fàbrica de Ca
l’Alier, al districte de Sant Martí, va ser construïda el 1853. Mentre va estar en funcionament va fabricar diversos productes tèxtils. La
intervenció arqueològica en va documentar
dipòsits, fonaments i altres subestructures de
l’edifici.
També a Sant Martí es van localitzar restes
d’una adoberia del segle xviii. En aquest mateix districte es van fer altres localitzacions al
subsol de la fàbrica Oliva Artés i al carrer de
Pere IV.
A la carretera de Ribes, a Sant Andreu, es van
documentar restes d’un edifici industrial del
segle xix remodelat ben entrat el segle xx.
També a Sant Andreu, al carrer de Berenguer
de Palou, es va excavar un forn d’una antiga
rajoleria, que conservava la cambra de combustió i la cambra de treball.
Als Jardins de Montserrat, a l’Eixample, també
es van trobar restes d’un edifici industrial de
principis del segle xx i d’un vial.
Als Jardins de Victoria de los Ángeles va continuar l’excavació que es fa anualment com a
camp de pràctiques del grau d’Arqueologia de
la Universitat de Barcelona. Aquests treballs,
que consisteixen en l’excavació de l’antiga casa-fàbrica del ceramista Antoni Tarrés, es duen
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a terme mitjançant un conveni de col·laboració
entre el Districte de Ciutat Vella, la Universitat
de Barcelona i l’Institut de Cultura.
Refugis antiaeris. El fet que la majoria de refugis antiaeris de la Guerra Civil espanyola fa
decennis que estan segellats motiva que en desconeguem la planta i el recorregut —ja que
sovint hi ha variacions respecte als projectes
originals—, com també l’estat de conservació.
L’any 2018 se’n van localitzar quatre.
L’entrada física als refugis és, ara per ara, l’úni
ca manera de conèixer l’estat actual de les estructures. Molts dels refugis antiaeris de Barcelona no es van poder acabar; la fi de la
confrontació bèl·lica va fer que s’abandonessin
i, posteriorment, es va ordenar tapar-los. És
per aquesta raó que molts han conservat uns
accessos molt ben construïts, però les galeries
van quedar inacabades i, sovint, s’han anat
esfondrant. Per sort, altres refugis s’han conservat en un estat bo, cosa que permet, si s’escau, poder organitzar visites a l’interior.

Així mateix, també hi ha un article referent a
la documentació geomètrica, amb escàner 3D,
de dos trams de la muralla romana de Bàrcino, al carrer de la Tapineria i a la plaça dels
Traginers.
La prospecció a la plaça de Sant Jaume i la
documentació de la muralla romana es van
dur a terme promogudes i finançades pel Servei d’Arqueologia de Barcelona (Institut de
Cultura).
En la resta d’intervencions arqueològiques
que han tingut lloc a la ciutat, les despeses
van anar a càrrec dels promotors de l’obra,
públics i privats, als quals agraïm novament la
seva col·laboració. n Josep Pujades i Cavalleria,
jpujades@bcn.cat

L’any 2018 es va poder accedir al refugi del
carrer de Radas, al Poble-sec, que presentava
un accés bo, però amb despreniments de materials a la resta, i al de la cruïlla del carrer de
la Independència i el carrer de Mallorca, al districte de Sant Martí, que estava en un estat molt
precari de conservació i, com molts, inacabat.
El refugi que es va localitzar a l’antiga fàbrica
Sanchís, a Sant Andreu, als anys cinquanta, havia estat utilitzat per al cultiu de xampinyons
i, darrerament, era el magatzem de material
d’un garatge.
El refugi antiaeri del carrer de la Florida, al barri de la Prosperitat, a Nou Barris, tenia dos accessos en bon estat, però en un punt intermedi
la galeria estava inacabada, i la resta presentava
esfondraments de l’argila. A l’interior del refugi es van poder recuperar diversos objectes d’ús
quotidià i també material militar, gens habitual
a l’interior dels refugis (casc, bales, insígnies
de l’Exèrcit Popular de Catalunya...).
Georadar. Tot i tenir clar que les noves tecnologies no substitueixen el treball de camp, sí
que faciliten molt el tema de la prevenció en
arqueologia i el de la presa de dades. En aquest
sentit, a l’Anuari d’enguany es presenten els
resultats de les prospeccions amb georadar al
subsol del monestir de Sant Pau del Camp i a
la plaça de Sant Jaume.
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El Pla director del rec Comtal

«Que cada gota sigui la darrera gota.
Que cada darrera gota sigui la primera gota.
Que cada primera gota sigui especial i única.
Que cada gota, única, sigui un oceà ple de vida.
Que cada oceà ple de vida sigui la gota que fa vessar el vas.
Que el vas vessat sigui la pròpia consciència, i cada gota
sigui considerada un tresor.»
Anna Tomàs Mayolas1

Estirant aquest fil, volem assenyalar que l’aigua és imprescindible per entendre qualsevol
comunitat humana, i encara més una ciutat.
Per aquest motiu, ja fa més d’una dècada que
des del Servei s’està duent a terme un projecte
de recerca interdisciplinari entorn de l’abastament d’aigua a Barcelona, des dels orígens,
abans de ser colònia, fins als segles xix i xx,
quan hi ha la gran revolució de l’aigua a la ciutat. És per això que hem dut a terme diferents
estudis sobre l’aqüeducte romà, cosa que ens
va portar a investigar el seu successor, el rec
Comtal. No es pot entendre una infraestructura hidràulica sense l’altra, i sense que les ubiquem en un marc social i històric determinat.
Un cop vam tirar endavant les diverses recerques, vam ser més conscients encara que, per
poder gestionar l’estructura del rec Comtal
com un tot, es requeria un document administratiu que fes una diagnosi i unes propostes
de futur, per la qual cosa es va encarregar la
redacció del Pla director del rec Comtal, que
ara us presentem breument.

El rec Comtal al seu
pas per la plaça de
les Glòries.
Foto: Adrià Goula

L’arqueologia urbana és una disciplina que
sempre bascula entre dues àrees de gestió de
l’Administració municipal. D’una banda, pertany a l’àmbit de cultura, ja que, sens dubte,
fent arqueologia de la ciutat ajudem a refer la
seva història. D’altra banda, és clar que afecta
l’àmbit d’urbanisme, en el cas de Barcelo
na, l’àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat,
atès que són els responsables de gestionar l’espai públic i l’arqueologia treballa en l’espai,
tant el cronològic com el material. Fa anys que
treballem per fer que l’arqueologia a la ciutat
esdevingui una eina de gestió i interpretació
del passat, aplicada al present i pensant en el
futur. Per tant, sempre parlem de «Barcelona,
jaciment únic», com ens va ensenyar el professor Henry Galinié, de la Universitat de Tours.
És en aquest marc que anem definint projectes
que agermanin totes dues àrees i que esdevinguin espais de reflexió de la ciutat i dels elements principals que l’han definit i dibuixat.

1. https://lannaalpaisdelesmeravelles.wordpress.com/?blo
gsub=confirming#subscribe-blog.

El rec Comtal
L’aigua està relacionada amb molts aspectes de
la vida. Per tant, d’acord amb les diferents
demandes economicoculturals de les societats
del passat, podrem esperar estructures hidràuliques adaptades especialment. Així doncs, l’estudi de l’aigua, de l’ús, de la conducció i de
l’emmagatzematge és bàsic per a l’estudi de la
societat que fa servir aquesta aigua i la transforma. No es pot plantejar l’estudi del rec o de
l’aqüeducte que el va precedir sense emmarcar-los dins del context històric i del tipus de
ciutat i economia que els van bastir, ja que són
trets vinculants per al desenvolupament de les
diverses canalitzacions i dels seus usos.
El rec Comtal és la infraestructura hidràulica
més singular de la història de Barcelona, juntament amb el seu predecessor, l’aqüeducte
romà. Són tres les fonts bàsiques per emprendre el seu estudi: les evidències físiques —el
que resta o el que s’ha pogut documentar en
les intervencions arqueològiques—, els documents o escrits historiogràfics i, finalment, les
representacions gràfiques, tant planimètriques
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com fotogràfiques. La informació que s’extreu
de cada una és diversa, però alhora complementària, i ajuda a poder reconstruir part del
traçat i la morfologia.

Recorregut del rec
Comtal, assenyalant
trams amb aigua i sense.
Imatge del Pla director.
Autor: Carles Enrich i
equip redactor del Pla
director

No coneixem com devia ser el rec primitiu, atès
que al llarg del mil·lenni de la seva existència
ha patit diverses remodelacions i refetes. El que
sí que es pot dir és que era un gran canal a cel
obert, d’una amplada que variava segons el traçat. Els murs estaven fets de carreus de pedra
de Montjuïc, units amb morter de calç. El fons
era de terra natural, sense cap recobriment especial. Al llarg del recorregut hi havia ponts, la
majoria de pedra, però n’hi podria haver hagut
de fusta, que facilitaven travessar el rec. Un dels
límits era un mur construït, com s’ha assenyalat,
i l’altre, una mena de platja que ajudava a distribuir l’aigua cap als camps de conreu. Gràcies a
l’arqueologia s’ha pogut documentar que el rec
es netejava amb una certa regularitat, cosa que
ha fet que no es conservin materials del primer
moment de la seva construcció.
Així mateix, hi ha una gran quantitat d’elements hidràulics relacionats amb el rec, canals
distribuïdors, cases de canals de pas, escales,
etc., que ens ajuden a entendre tot el sistema.

Com ja hem assenyalat, un dels trets que defineixen el rec és que es tracta d’un gran canal
a cel obert, amb un gran cabal d’aigua, cosa
molt necessària per poder fer funcionar els molins que es van bastir al seu redós. La construcció de molins va anar en augment, fins que al
segle xiii es coneixen un total de 21 molins
fariners al llarg del rec. El rec no tan sols feia
anar molins, a la zona de Sant Andreu, sinó que
al segle xii també s’hi va construir una farga,
que era propietat de la Canònica i que tenia
com a funció reparar les eines del camp de tots
els pagesos de més de la meitat del pla de Barce
lona. Aquesta farga devia estar, aproximadament, a la zona on es creuen el rec amb l’anome
nada riera d’Horta, i funcionava amb l’energia
hidràulica del rec.
Els molins que funcionaven amb l’aigua del rec
no solament eren moliners, ja que també n’hi
havia de drapers, els quals van anar en augment
al llarg de la vida de la séquia i, fins i tot, de
pólvora (un de ben documentat, que posteriorment fou conegut com a molí de Dormidor, és
el situat extramurs a les proximitats del portal
Nou i que apareix documentat a la cartografia
històrica des del segle xvii).
tram descobert

797 m

tram cobert no urbanitzat

2.003 m

tram cobert urbanitzat

6.220 m

tram destruït

5.053 m
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Plànol del pas del rec
pel barri de la Sagrera.
Autor: ATICS, SL

El Pla director del rec Comtal
Els plans directors, una eina d’avaluació i gestió
La figura del pla director no s’aplica només
a l’Administració pública, i en concret al fet
urbà, sinó que és una eina per a qualsevol empresa, entitat, administració, projecte, etc., per
poder obtenir una diagnosi i una avaluació
d’un element. En el cas que ens ocupa, sí que
podríem parlar d’un pla director urbanístic, ja
que volem que la seva aplicació generi accions
amb relació a l’espai, el patrimoni i la memòria
de Barcelona.
Per què calia un pla director
Són diversos els factors que ens indicaven la
necessitat de redactar un pla director del rec,
i els podem agrupar en quatre punts bàsics.
D’una banda, un cop feta part de la recerca,
calia una diagnosi de l’estat actual. Al llarg
del temps i amb el creixement i el desenvolupament de la metròpoli, el rec ha quedat amagat o emmascarat en molts indrets, i hem
perdut moltes dades bàsiques per conèixer-ne
la història. Per això, calia una recerca exhaustiva, i relacionar-la amb la presència física o
no de l’estructura, veure on havia desaparegut
i copsar les diferents evolucions que havia tingut. El segon punt, i no menys important, era
la necessitat de donar una protecció patrimonial al rec. Fins a la redacció del Pla, només
hi havia 141 m protegits dels 14,56 km que té
el rec. Es tracta de la part protegida com a Bé

Cultural d’Interès Local (BCIL) de l’Ajuntament de Montcada a la zona del Reixagó, el
BCIL de l’Ajuntament de Barcelona a la zona
del molí de Sant Andreu i la part protegida
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)
a l’interior d’El Born CCM; la resta no té cap
tipus de protecció. Aquesta situació comporta
el risc que puguin desaparèixer elements importants que representen la memòria històrica
i social de la ciutat i els seus habitants. El Pla
director proposa la creació d’una fitxa 0 que
protegeixi tot el recorregut, i diversos nivells
de protecció segons les categories dels plans
especials de protecció del patrimoni. Com a
tercer punt, assenyalem les pautes d’actuació,
ja que fins ara no hi havia unes propostes que
tinguessin en compte que el rec és un, sinó
que a cada indret s’actuava de manera diversa,
sense pensar en la unitat de criteri. El rec
creua dos municipis, Montcada i Reixac i Barcelona, on passa per 11 barris. Per tant, és
imprescindible consensuar una sèrie de normes ambientals i paisatgístiques per a l’espai
públic i de protocols quant a gestió urbanística, patrimoni i afectacions a sistemes existents, que cal seguir en totes les intervencions
vinculades a aquesta infraestructura hidràulica. Per acabar, el quart punt és el de difondre
i comunicar tot el que faci referència al rec
Comtal, a fi de donar-lo a conèixer a la ciutadania i ajudar a la creació de coneixement en
els diferents àmbits acadèmics i veïnals.
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Metodologia de treball
El Pla director del rec ha estat redactat per un
equip interdisciplinari, coordinat per Carles
Enrich,2 promogut pel Comissionat de Programes de Memòria i dirigit des del Servei
d’Arqueologia i l’Àrea d’Ecologia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona.
Objectius
No cal tornar a insistir en el fet que el rec
ha ajudat a configurar la ciutat, tant a escala
urbana com memorial, social i històrica, i ha
esdevingut un sistema hidràulic que ha deixat
la seva empremta en el traçat de la trama barcelonina. Per això, visualitzar la séquia és més
que assenyalar el recorregut, ja que són molts
els factors que s’han de tenir en compte i que
marquen els objectius del Pla.
Tanmateix, l’objectiu principal és fer visible
el que és invisible i visible del rec, i donar-lo

a conèixer al llarg del seu recorregut, explicant-ne la història i les diferents funcions que
ha tingut al llarg del temps, com també pensar en el futur i en com s’hi haurà d’actuar a
partir d’ara.
S’han estructurat una sèrie de punts temàtics, en els quals s’incideix en els conceptes
següents: planejament i gestió urbanística, memòria històrica, articulació i integració social,
gestió de l’aigua, infraestructura verda i rutes
blaves, recorregut urbà, gestió i socialització
del patrimoni arqueològic, arquitectònic i
paisatgístic.
Reiterant la idea que el rec ha esbossat la
ciutat, volem afirmar que també ha generat
diferents estils urbans i paisatges diversos i
que configura un conjunt de patrimoni, tant
hidràulic com cultural, arqueològic i de memòria, entre altres adjectius.
Hem diferenciat dos grans grups d’elements
relacionats íntimament amb el rec, a fi d’or-

Recorregut del rec
pel barri de la Ribera,
a Ciutat Vella.
Dibuix sobre el plànol
Martorell.
Autor: ATICS, SL

LLEGENDA

Traçat restituït del Rec Comptal
Intervencions arqueològiques amb troballes
relacionades amb el Rec Comptal

Rec Comtal
Intervencions arqueològiques

2. L’equip redactor està format per:
– Carles Enrich Giménez, Anna de Castro i Català, Alberto
Espinosa Garcia, Valeria Lovato i César Jiménez Cerrada,
arquitectes (Carles Enrich Studio)
– Marta Fàbregas i Espadaler, arqueòloga (ATICS, SL)
– Santi Riera Mora, doctor en Història especialitzat en
bioarqueologia, catedràtic de Prehistòria de la UB
– Alex Ivancic, doctor enginyer industrial especialitzat en
urbanisme i energia (Aiguasòl)
– Elena Albareda Fernández, arquitecta especialitzada en
urbanisme ecològic (Cíclica [space·community·ecology])
– Almudena García Cebrián, advocada (Legal Barcelona)
– Wasabi Produccions, productors d’audiovisuals i solucions multimèdia

ganitzar millor el treball. D’una banda, hi ha
les estructures físiques generalment no visibles,
com ara el canal pròpiament dit, murs laterals,
ponts, camins limítrofs, casetes d’aigua, mesuradors de cabal, etc. Un segon grup el formen
els components i les formes del paisatge i del
fet urbà, com ara els elements paisatgístics que
han romàs a la trama urbana, bàsicament el traçat del rec fossilitzat en la ciutat actual. Volem
assenyalar que, en la mesura que parlem d’un
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Renderització de la intervenció del rec Comtal, al seu pas pel carrer del Cinca, a Sant Andreu. Autor: Carles Enrich

element hidràulic, la topografia de l’antiga séquia —no tan sols la ruta de la traça— es pot
considerar un element patrimonial essencial
de la mateixa estructura. D’altra banda, tenim
els elements paisatgístics produïts per l’aigua
que han desaparegut o només perviuen par
cialment en el tram actiu de la zona de Vallbona i a Montcada. Parlem de la vegetació i dels
conreus d’horta, relacionats amb l’aigua de regatge. El paisatge actual, l’entorn del canal i la
seva vegetació es poden estudiar in situ, al tram
on encara llisca l’aigua en superfície, i, grà
cies a les dades recuperades en intervencions
arqueològiques, es pot fer un treball regressiu
de reconstrucció del paisatge, tant l’agrest com
el transformat per l’home, sobretot mitjançant
l’agricultura i la ramaderia.
La recuperació del rec Comtal
Dins del Pla director, s’han establert diferents
apartats amb relació a la recuperació del rec i
que defineixen, en bona part, el que seran les
futures actuacions. D’una banda, s’ha fet una
diagnosi de l’estat actual des dels diversos punts
de vista, aspecte bàsic per poder programar les
properes intervencions. Així mateix, s’ha plantejat una proposta de protecció de tot el tram,
de manera unitària. Per finalitzar, s’han establert uns criteris d’actuació, en els quals s’incideix en els diferents tipus de trams conservats,

amb aigua i sense, on es manté l’estructura del
rec i on ha desaparegut, sense oblidar la part
important del paisatge i l’entorn. No podríem
entendre aquesta via blava sense relacionar-la
amb la important via verda que genera al seu
pas, especialment a les zones que encara són
força rurals, malgrat que estan dins de la ciutat,
com ara l’entorn de la finca de La Ponderosa,
a Vallbona.
Per acabar, s’han proposat un seguit de 25 ac
tuacions a diferents zones de Barcelona, seguint el traçat del canal, des de Vallbona fins
a Ciutat Vella.
Conclusions
Ja sigui aigua de font, de surgència, de pou,
de la pluja, provinent d’un riu, d’un llac o del
mar, l’aigua és l’element que, renovant-se contínuament, renova. El paisatge, el territori, pot
ser ordenat per l’aigua, formant geometries,
formant arquitectures. L’aigua és un element
essencial per al desenvolupament de l’existència d’una comunitat, i la captació i el control
de l’aigua ha preocupat des de l’origen de la
humanitat. Els romans van ser uns grans enginyers i arquitectes hidràulics, i van projectar i
construir una xarxa d’estructures en relació
amb l’aigua: aqüeductes, canalitzacions, fonts,
conjunts termals, clavegueres, etc. Aquestes
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Renderització del que
serien les diferents
zones de conreu a
l’entorn del rec al Pla
director. Autor: Carles
Enrich

estructures van perviure en el territori, o van
evolucionar arran dels canvis socials, com és el
cas de l’aqüeducte romà, que va ser substituït
pel rec Comtal.
Amb aquest article hem pretès visibilitzar un
document bàsic per donar a conèixer i activar
un patrimoni de la ciutat, que, per sort, cada
cop és més valorat pels ciutadans i ciutadanes,
a banda de la comunitat acadèmica de tots els
graus.
Com ja hem assenyalat, el Pla és un principi, i
ara no podem parar de treballar i desenvolupar propostes associades al document marc,
tenint en compte en tot moment que el rec és
una unitat, que ha evolucionat al llarg de la
història, però que s’ha de tractar com un sistema hidràulic unitari amb diverses funcions,
que han anat canviant amb el pas del temps.
S’ha aconseguit tenir una diagnosi precisa del
rec i s’ha posat en relació amb els diferents
elements que configuren l’espai urbà, a fi de
poder actuar-hi.

Així mateix, el Pla ha servit per reivindicar la
memòria del rec, encara viva en molts dels barris per on passa.
S’ha incidit en la importància de catalogar tot
l’element, cosa que ha impulsat la redacció
d’una fitxa 0 que recull tot el traçat del rec, a
banda d’estudiar altres actuacions en concret.
A més del patrimoni històric, arqueològic, no
podem oblidar tot el patrimoni natural i ecològic. En aquest sentit, cal assegurar la continuïtat i l’equilibri de la surgència de l’aigua, i
mantenir el seu cabal. Així mateix, cal protegir
tota la vegetació associada al canal, com també
les espècies animals que hi tenen relació. A
banda del paisatge, cal incidir en tot el tema de
conreus, en especial a la zona de La Ponderosa.
Com dèiem, el Pla és un pas més en l’activació
del nostre patrimoni hidràulic i ens ajuda a
preveure i pensar altres accions que faran que
el rec continuï viu entre nosaltres. n Carme
Miró i Alaix, cmiro@bcn.cat
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INTERVENCIONS
ARQUEOLÒGIQUES

Inhumació de l’època romana amb aixovar.
Carrer Antic de Sant Joan. Foto: Walter Alegría

Carrer Antic de Sant Joan, 1-5 i 2-12
Carrer del Rec, 36
Passeig del Born
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer Antic de Sant
Joan, 1-5 i 2-12 / Carrer
del Rec, 36 / Passeig del
Born
Districte
Ciutat Vella
Dates
6 de novembre de 2017 –
8 de juny de 2018
Codi
002/17
Motiu
Control i excavació dels
treballs per a les noves
xarxes de clavegueram
i de recollida pneumàtica
de residus sòlids urbans
al carrer Antic de Sant
Joan
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
Walter Alegría Tejedor
Equip
Tècnics
Sergio Arroyo Borraz i
Izaskun Ambrosio Arcas
Auxiliars
Arnau Pou Cruanyes,
Tània Escuer Longás,
Jordi Herms Fiol, José
Manuel Vicente García,
Anna Martí Ferragut,
Ester Serra Rodríguez i
Pau Gómez Aramburu
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Rubén Ramírez Roldán
Estudi antropològic
Izaskun Ambrosio Arcas
Fotografia
Walter Alegría Tejedor

Paviment de terra piconada del carrer del Joc de la Pilota i el mur de façana amb el marxapeu de la porta d’accés
a l’interior de l’edifici.

Cronologia
Segles ii-xvii.
Paraules clau
Born. Guerra de Successió. Barri de la Ribera.
Estructures domèstiques. Necròpolis romana.
Rec Comtal. Inhumació andalusí.

L’obra civil estava plantejada en quatre fases
que es van fer coincidir amb els quatre sectors
de l’excavació. Durant el 2017 es va dur a terme la fase 1, en la qual es van trobar restes de
les èpoques moderna i baixmedieval. Durant
el 2018, es van dur a terme les fases 2-4, amb
restes des de l’època romana fins a la moderna.
De l’època moderna es van detectar diverses
dependències d’un palau, reformat sobre un
palau gòtic, que estava situat entre els antics
carrers del Bonaire i del Joc de la Pilota. Un
tram d’aquests carrers es va excavar a l’interior
de l’antic Mercat del Born, on actualment són
visibles.
Al carrer del Joc de la Pilota es van documentar i excavar diferents paviments de les
èpoques moderna i medieval, com també canalitzacions provinents d’un dels àmbits del
palau. Des d’aquest carrer s’accedia per una
porta a l’interior de l’edifici. Aquest espai es

caracteritzava per canalitzacions i dipòsits de
diferents fases, situades entre el segle xvii i
principis del segle xviii. Des d’aquest darrer
espai s’accedia a un soterrani a través d’unes
escales; probablement feia la funció de magatzem. També es va localitzar un sector amb
dos pous, un safareig i diferents canalitzacions
o clavegueres que conduïen líquids des d’un
espai, al nord-oest, que no es va documentar
perquè estava fora de l’àmbit d’excavació. A
l’extrem sud-est es va documentar un soterrani

Interior d’una dependència de la planta baixa
d’un edifici on s’observen diferents paviments i
canalitzacions. Es poden observar les estructures
en ús just abans de la destrucció produïda entre
el 1713 i el 1716.
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Soterrani dels
segles xvii i xviii.
Destaca un paviment de
pedra, una llar de foc
al fons i una escala de
pedra i maó massís.

Un dels espais subterranis documentats.

Fase gòtica d’un dels àmbits documentats.

Pou de l’època
moderna.

Safareig dels
segles xvii i xviii.

que donava a la façana sud-est del carrer del
Bonaire. En aquest soterrani es van localitzar
les escales que conduïen cap a un pis superior
i una porta d’accés cap a una altra dependència subterrània que no ha quedat afectada per
l’obra i que no es va poder excavar. Als extrems
de la rasa realitzada en aquesta fase 1, totes les
restes estaven escapçades per dos col·lectors de
l’època contemporània.
Durant el procés d’excavació, es va poder constatar que sota els nivells d’enderroc corresponents a principis del segle xviii hi havia una
successió de reformes d’entre mitjan segle xvii
i principis del segle xviii que afectaven clavegueres, canalitzacions i paviments de tots els
àmbits excavats.
Tot i que l’estudi encara està en procés, en
un dels àmbits excavats de la fase 1 el context
historicoarqueològic suggereix una funció artesanal de rentatge d’alguna matèria primera
o producte. Els altres soterranis es poden caracteritzar com a magatzems.

Projectil trobat damunt
d’un paviment que
permet contextualitzar
el moment de destrucció
del barri durant el setge
de Barcelona.

Les restes modernes de la fase 2 estaven molt
espoliades, de manera que la funció adscrita
a cada àmbit de moment no s’ha pogut
determinar.
En tot cas, tots els edificis de l’època moderna
de l’excavació estaven construïts sobre palaus
gòtics, tal com s’ha pogut contrastar durant
l’excavació. Aquests palaus gòtics responien
a la urbanització del segle xiii del barri de la
Ribera.
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Enterrament andalusí d’un adolescent de 13-14 anys.

Un dels enterraments romans dels segles ii-iv dC més ben conservats de la necròpolis.

Sota els nivells del segle xiii es van documentar
una sèrie de sedimentacions de llims i sorres
fins a documentar un enterrament andalusí
datat d’entre els segles viii i xii.

Enterrament andalusí.

Tanmateix, a la fase 2 es van identificar les restes d’una necròpolis romana datada d’entre
els segles ii i iv, amb rituals d’inhumació. Es
van documentar més d’una vintena d’enterraments, alguns dels quals conservaven part
del seu aixovar amb elements com ara calligae,
monedes, bols de vidre i ceràmiques.
Finalment, a les fases 3 i 4 es va documentar
el rec Comtal. Aquest tram va permetre documentar les restes d’un dels ponts de pedra que
creuaven el rec abans de les reformes de l’època contemporània que van implicar la coberta
d’aquesta canalització.
L’excavació al carrer Antic de Sant Joan, 1-5, 2-12,
el carrer del Rec, 36, i el passeig del Born ha
donat una àmplia estratigrafia dels períodes
següents: segles ii-iv, segles viii-xii i segles xiixix. Els detalls de les estructures i els materials
documentats en aquesta excavació es podran
trobar ampliats en la memòria d’excavació corresponent. n Walter Alegría Tejedor

Tram del rec Comtal.
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Camí Antic de València, 82-90

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Camí Antic de València,
82-90
Districte
Districte de Sant Martí
Dates
Octubre del 2017 –
novembre del 2018
Codi
103/17
Motiu
Obres de construcció
d’un equipament docent
Promotor/Propietari
Consorci d’Educació de
Barcelona / Propietat
pública
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
José Manuel Espejo
Blanco
Aixecament de
planimetria i fotografia
José Manuel Espejo
Blanco
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Vista general d’estructures documentades a la caixa de recollida pneumàtica.

Cronologia
Segles xviii-xx.

Caixa de la recollida neumàtica

Paraules clau
Adoberia del segle xviii. Tallers de reparació de
vehicles.

Ubicat al nord-est del solar, l’espai mesurava 7 × 4 m aproximadament i baixava 3 m de
profunditat. Aquí es van documentar tot un
seguit d’estructures majoritàriament relacionades amb l’adoberia, però també algunes de més
modernes vinculades sens dubte als tallers, ja
al segle xx, com delaten els materials emprats:
ciment pòrtland i totxanes. Les estructures es
van concentrar a la meitat sud-est de l’espai
excavat; a la meitat nord-oest es va detectar
un buit que sembla producte d’un rebaix que
es va produir en el passat i que va comportar
la destrucció de les estructures que hi devia
haver en aquest espai. L’estrat geològic es va
documentar a una cota d’1,5 m de fondària.

El 2018 van continuar els treballs de control
arqueològic previstos a les obres de construcció
del nou Institut Maria Espinalt en un solar del
barri del Poblenou (Espejo, 2019: 25-26), just a
l’espai on l’any 1792 es va aixecar una adoberia
municipal (Sans, 1965). Com a adoberia va
funcionar fins a la primera meitat del segle xx,
quan aquestes instal·lacions es van reutilitzar
com a tallers de reparació mecànica de vehicles, mitjançant un procés de parcel·lació de
les seves naus i altres espais per condicionar-los
a la nova activitat. Aquestes edificacions van
restar dempeus fins a l’any 2004.
En aquesta segona fase, les diverses tasques
que van ser objecte de control arqueològic van
donar resultats positius en dos casos: l’excavació de la caixa de recollida neumàtica amb la
seva rasa de la canalització que la comunica
amb l’exterior, i una rasa perimetral al costat
sud-est del solar.

Els diversos elements documentats de l’antiga
fàbrica es van construir amb maons massissos,
morter de calç i en algunes ocasions pedres
sense treballar. En total s’han documentat
dues canalitzacions, una pavimentació, dos
dipòsits i quatre murs, encara que les limitacions de l’espai intervingut no permeten entreveure la relació entre les diverses estructures
aparegudes o la funcionalitat específica de ca-
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Vista de la petita canalització i elements relacionats a la rasa del mur perimetral.

dascuna. Atès que l’enderroc de l’edifici es va
fer desmuntant-lo des del nivell de circulació
del carrer, les estructures documentades són
elements soterrats, com ara dipòsits, canalitzacions, conduccions, fonaments, etc. De fet, la
documentació d’aquest tipus d’estructures soterrades és habitual en instal·lacions adoberes,
per raó dels mateixos processos d’adobatge de
les pells, que obliguen a introduir-les en diferents substàncies i líquids al llarg dels diversos
passos de la producció.
Rasa dels fonaments del mur perimetral
La rasa tenia com a objectiu fer els fonaments
d’un mur de formigó que havia de reforçar el
mur construït amb blocs de ciment ja existent
al costat sud-est del solar. La rasa tenia 1 m
d’amplada i uns 1,10 m de profunditat i s’estenia al llarg d’uns 80 m de longitud. En començar els rebaixos van aparèixer els fonaments
de la paret sud-est de l’adoberia (obrats amb
pedres i maons lligats amb morter de calç) i
es van constatar dos fets: primer, que el mur
actual que delimitava el solar es va construir al
damunt dels fonaments anteriors aprofitant-los
com a base, i segon, que adossats al mur es van
col·locar petits contraforts (18 × 50 cm), que
estructuralment formen part dels fonaments,
disposats a una distància equidistant entre si
de 2,10 m. Sembla que es tracta d’una solució
constructiva que té com a missió reforçar uns
fonaments que, per causes desconegudes, només assoleixen 0,60 m de potència.

Tram de fonaments del mur sud-est de l’adoberia,
amb els contraforts de reforç.

També es va documentar una petita canalització que s’adossava als fonaments perpendicularment, és a dir, prenia una orientació sudest – nord-oest. La canalització està feta amb
maons i morter de calç, té 0,50 m d’amplada i
només conserva 12 cm de profunditat, i sembla que travessava el mur vers l’exterior. Es va
documentar a 0,60 m sota el nivell superficial.
Per acabar, cal assenyalar que la seqüència estratigràfica s’ha mantingut sense alteracions
respecte a la fase anterior: consta d’un primer
estrat superficial aportat, format per una matriu gravosa amb presència de sorres fines,
algunes pedres i restes de runa, material constructiu i deixalles (plàstics, llaunes, draps, etc.);
per sota, un estrat de sorres fines barrejades
amb sediment més argilós, que contenia una
mica de material antròpic, com ara runa i deixalles contemporànies i que amortitza totes les
estructures documentades, fet que confirma
l’extrema modernitat del tancament i l’enderroc de l’edifici, i finalment, l’estrat de sorres
fines (de platja), estèrils. n José Manuel Espejo
Blanco
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Antic Mercat del Born

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer Comercial, 2 /
Carrer de la Ribera, 3 /
Plaça Comercial, 12 /
Carrer de la Fusina, 4
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Antic Mercat del Born
Dates
2-28 de juliol de 2018
Codi
076/18
Motiu
Conveni de col·laboració
entre El Born Centre de
Cultura i Memòria
(Institut de Cultura de
Barcelona – Ajuntament
de Barcelona) i la
Universitat de Barcelona
per a la realització de
pràctiques de l’alumnat
del grau d’Arqueologia de
la Universitat de
Barcelona. Recerca de la
casa Santmartí
Promotor
El Born Centre de Cultura
i Memòria (Institut de
Cultura de Barcelona –
Ajuntament de
Barcelona)
Empresa d’arqueologia
REC
Coordinació de la
intervenció
Carme Miró (Servei
d’Arqueologia de
Barcelona)
Direcció tècnica
Antoni Fernández
Espinosa
Equip d’arqueologia
Emiliano Hinojo, José
Manuel Espejo, Laia
Gallego, Judith Romero i
Josefa Huertas
Coordinadora de
restauració (El Born CCM)
Eugènia Bort
Empresa de restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i
restauració, SL

Vista general de l’àmbit número 21 de la casa Santmartí, abans de l’actuació. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

Coordinació i tutoria
de la Universitat de
Barcelona
Javier López Cachero i
Queralt Solé
Estudiants del grau
d’Arqueologia de la
Universitat de Barcelona
Irene Berenguer, Claudia
Chica, Agustina Damini,
Daniel González, Alejandra
Linares, Estefania
Santacreu, Paula Tàrrega,
Iris Teruel, Marta Tortras
i Arnau Vilella
Estudis i analítiques
Bioarqueologia
Santiago Riera (UB)
Estudi de fauna
Jordi Nadal
Aixecament de
planimetria
Antoni Fernández,
Emiliano Hinojo i José
Manuel Espejo
Digitalització de plànols
Antoni Fernández i
Emiliano Hinojo
Fotografia
Antoni Fernández,
Emiliano Hinojo, José
Manuel Espejo i Pere
Virgili

Cronologia
Segle xiv – 1717.
Paraules clau
Antic Mercat del Born. Barri de la Ribera. Casa
Santmartí. Estructures baixmedievals i modernes.

Per tercer any consecutiu, es va fer una intervenció arqueològica dins del programa de recerca ArqueoBorn d’El Born Centre de Cultura
i Memòria; aquest cop, centrada en els àmbits
número 21 i número 22, que conformen la
planta baixa de la casa Santmartí.1
A mesura que es va intervenint al subsol, es van
assolint els objectius del programa de recerca,
com ara la revaloració del conjunt arqueològic
i dels seus testimonis materials, la divulgació
de la feina feta, la participació i la internacionalització. L’excavació forma part d’una recerca més àmplia que inclou l’estudi documental
de totes les cases del jaciment i, també, l’estudi
1. El nom de les cases conservades a l’àrea arqueològica del
Born correspon al del darrer propietari abans de l’enderroc
de l’any 1717. En el cas de la casa Santmartí, està recollit al
llibre La ciutat del Born. Economia i vida quotidiana a Barcelona
(segle xiv-xviii) (Garcia, 2009: 206-210) i al llibre Los terrenos
de la Ciudadela (Sanpere, 1911: xlvi). Al conjunt arqueològic de l’Antic Mercat del Born es conserven, totalment o
parcialment, les plantes baixes de 63 cases, i la casa Santmartí n’és una. La construcció de la Ciutadella i la seva zona
de seguretat va provocar l’enderroc d’un miler de cases.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 29

Tal com va succeir amb les intervencions prèvies, continua la col·laboració entre El Born
Centre de Cultura i Memòria, el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona i la
Universitat de Barcelona, on l’excavació forma
part de les pràctiques del grau d’Arqueologia
d’aquesta universitat.

Vista general de l’àmbit
número 22 de la casa
Santmartí, abans de
l’actuació.
Foto: Antoni Fernández
(El Born CCM)

de la fauna, del pol·len, de les llavors i dels carbons documentats en el procés d’excavació, que
engloben, aproximadament, 400 anys d’història, des de la urbanització de finals del segle xiii
fins a l’enderroc de l’any 1717.
La tercera campanya d’excavacions del programa ArqueoBorn va consolidar l’èxit de les
campanyes anteriors (casa Corrales, Fernández, 2016: 31-34; casa Corrales i rec Comtal,
Fernández, 2017: 27-30).

El Departament de Continguts Històrics d’El
Born CCM es va marcar com a objectiu la recerca documental de totes les cases del sector iii
del conjunt arqueològic.2 Aquesta illa està delimitada pels carrers de Gensana, Sabateret,
Rec Comtal i Qui va del Born al pla d’en Llull.
Una de les cases estudiades, la que se situa a la
part nord de l’illa, es coneixia segons les fonts
documentals com la casa Santmartí i pertanyia,
en la darrera fase d’ús, al llogater de mules
Pere Santmartí, que hi vivia amb la seva dona,
dos fills, una criada i un mosso. A la intervenció arqueològica que es va dur a terme entre
els anys 2001 i 2002 per a la construcció de la
Biblioteca Provincial es va excavar la part central de la casa, fins a deixar-la en un nivell d’ús
del segle xiv. En aquesta campanya es va optar
per prosseguir l’excavació dels dos àmbits que
formaven la planta baixa de la casa.
Tal com succeïa a l’àmbit número 19 de la casa
Corrales, els paviments de la darrera fase d’ús
dels dos àmbits de la planta baixa presentaven
eflorescències salines. Per tant, com en la intervenció de fa dos anys, l’equip de restauració
va fer una feina prèvia abans de dur a terme
l’excavació, que va consistir en un calc, a escala
real, de totes les pedres dels paviments dels
dos àmbits on s’havia d’intervenir, que es van
numerar i es van extreure per sotmetre-les a un
tractament dessalinitzador. Un cop finalitzi la
campanya d’excavació del 2019, es reomplirà
l’àmbit amb terra i es col·locaran els paviments
al seu lloc i a la mateixa cota.
Actuació a l’àmbit número 21 de la casa
Santmartí
L’àmbit número 21 se situa a la meitat oest de
la casa Santmartí. Té una superfície interior
d’aproximadament 24 m2 i una planta de ten-

Calc del paviment de l’àmbit número 21 efectuat per l’equip de restauració.
Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

2. En el desenvolupament de la intervenció arqueològica
de l’any 2001 (Artigues, Fernández, 2003) es va optar per
diferenciar els sectors d’excavació per illes de cases de la
trama urbana del barri de la Ribera enderrocat: sector i,
sector ii, sector iii, sector v i sector vii. El sector iv englobava quatre illes i el sector vi n’englobava dues. Posteriorment, aquesta organització va ser revisada i es va optar perquè cada sector es correspongui, estrictament, amb una illa
de cases i, per tant, a l’actual conjunt arqueològic hi trobem 11 illes de cases (Fernández, 2017).

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 30

Feines de documentació de l’àmbit número 21. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

Detall de l’excavació de la claveguera central de
l’àmbit número 21 en el punt on desguassava al rec
Comtal. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

canalització transportava l’aigua excedent
de l’únic pou de la casa fins al rec Comtal,
punt en el qual s’unia amb una latrina que
provenia de les plantes superiors. L’excavació
de la claveguera va proporcionar un nombre
molt significatiu de restes de peix.

Detall de l’àmbit número 21 un cop extret el paviment de la darrera fase d’ús.
Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

dència trapezoidal, i presentava un paviment
de pedra bastit amb blocs de mida mitjana i
petita col·locats de manera planera. L’accés
a l’àmbit es feia directament des de l’àmbit
número 22 sense cap porta ni pas diferenciat.
La funció de l’espai, des de la darrera reforma de la casa (entre el 1630 i el 1660) i fins
a l’enderroc de l’edifici, era la d’estabulació
d’animals. Adossats als murs de tancament
nord i sud, i ocupant tota la llargària, es van
documentar dues estructures bastides amb
pedres irregulars i material ceràmic que
possiblement feien la funció de menjadores.
Aquest fet es correspon amb l’ofici que tenia
Pere Santmartí, que com ja s’ha comentat era
llogater de mules. L’àmbit presentava una
claveguera feta amb parets i base de rajola
i coberta de pedra (a la mateixa cota que el
paviment de la darrera fase d’ús). Aquesta

L’objectiu de la intervenció en aquest punt era
el d’esgotar l’estratigrafia, mitjançant la realització d’una excavació manual i sistemàtica
que, com en altres punts on s’ha pogut esgotar
l’estratigrafia, era d’1,5 m, aproximadament.
La presència d’un paviment de pedra per sota
de l’estratigrafia excavada no va permetre assolir l’objectiu i va obligar a deixar el rebaix
dels nivells que quedessin per sota per a la
campanya arqueològica següent.
Un cop aixecat el paviment de pedra de la darrera fase d’ús de l’àmbit número 21, es va rebaixar un estrat d’anivellament força potent, amb
ceràmiques situades entre els anys 1630 i 1660,
aproximadament, amb fragments de ceràmica
blava catalana d’orles diverses, de la ditada i de
la corbata. També es van recuperar fragments
de ceràmica majòlica lígur de blau berettino i
ceràmica de Montelupo, de la sèrie Mostacci.
Per sota d’aquest nivell va aparèixer un nou
estrat d’anivellament, també força potent però
que, a diferència de l’anterior, presentava una
consistència molt més compacta. Els materials
associats eren idèntics als anteriors: ceràmica
blava catalana datada de la primera meitat del
segle xvii. Associats a l’estrat es van documen-
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Detall de l’excavació d’un dipòsit trobat a l’àmbit número 22. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

tar diferents objectes metàl·lics, com ara la meitat d’unes ulleres (amb el vidre conservat), una
clau i un picarol. També, fora de context, van
aparèixer molts fragments de rajoles valencianes amb el motiu de la rosa gòtica, situades
cronològicament al darrer terç del segle xv. Seguint l’orientació dels murs de tancament nord
i sud, es van documentar fins a sis forats de pal,
d’entre 10 i 15 cm de diàmetre i uns 20 cm de
fondària i amb la presència de maons fent les
funcions de falca.
L’excavació es va aturar en aquest punt, ja que,
un cop es va extreure el darrer estrat d’anivellament, es va documentar un paviment de
pedra, parcialment conservat a la part central
de l’àmbit. Possiblement aquest paviment
s’ha de situar cap a finals del segle xvi.
Actuació a l’àmbit número 22 de la casa
Santmartí
L’àmbit número 22 se situa a la meitat est de la
casa Santmartí. Tenia una superfície interior
d’aproximadament 13 m2 i una planta rectangular, i presentava un paviment de pedra bastit
amb blocs de diferents mides, on abundaven
els de mida mitjana i petita; una de les pedres
del jaciment era un fragment de finestra gòti-

ca. L’accés a l’àmbit, en la darrera fase d’ús, es
feia pel carrer de Qui va del Born al pla d’en
Llull, una gran portalada amb marxapeus a
diferents altures que permetien superar un
desnivell des del carrer fins a l’interior de la
casa. Hi havia un altre accés, però va ser tapiat, amb tota seguretat després de la guerra
de Successió, ja que es van utilitzar (possiblement) les rajoles d’un paviment de la mateixa
casa, col·locades en sec. Per poder desenvolupar les feines d’extracció de terres al llarg del
procés d’excavació, l’equip de restauradors va
documentar i extreure aquestes rajoles. Un
cop finalitzada la intervenció es tornaran a
posar al mateix punt. Entre les rajoles de la
tapiada, es van documentar dues peces d’os
treballat que formaven part d’un ventall. No
es van documentar clavegueres, fosses ni cap
altra estructura relacionada amb aigües brutes o netes. Tampoc cap altra estructura (a la
darrera fase d’ús), amb l’excepció de l’escala
per pujar a les plantes superiors.
La funció de l’àmbit número 22 era la de distribuïdor cap a l’interior de la casa i les plantes
superiors.
Tal com succeïa amb l’àmbit número 21, un
cop aixecat el paviment de pedra de la darrera
fase d’ús es va rebaixar el nivell de preparació
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torell (situada més al sud). Gràcies a la documentació sabem que en origen ambdues cases
eren una unitat i que al segle xv es van separar,
com a resultat de la construcció del mur que es
va localitzar en el procés d’excavació. L’arqueologia ha permès veure una nova fase (que no
hem pogut trobar a la documentació escrita)
en què, cap a finals del segle xvi, les dues cases
es tornen a unificar. Ja al segle xvii les cases se
separen definitivament.
Finalment, es va documentar un retall circular de grans dimensions a la part central de
l’àmbit, que tallava un nou dipòsit de planta
quadrada fet amb pedres, amb la cara vista
treballada, i material ceràmic. Tant el retall
circular com el nivell que amortitzava l’estructura es van datar dins de la segona meitat del
segle xvi.
La intervenció es va aturar en aquest punt i,
com en el cas de l’àmbit número 21, es continuarà a la nova campanya d’excavació de l’estiu del 2019, on s’espera arribar fins als primers nivells constructius de la casa. n Antoni
Fernández Espinosa

BIBLIOGRAFIA
Artigues, P. L.; Fernández, A. (2014). «El jaciment arqueològic de l’antic mercat del Born. La seva darrera fase d’ús
(1700-1717)». QUARHIS, 10, p. 31-55.
Artigues, P. L.; Fernández, A. (2003). Memòria de la interven
ció arqueològica a l’antic Mercat del Born. Codi MHCB 032-01.
Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. [Inèdita].
Fàbregas, M.; Huertas, J. (1998). Memòria arqueològica a
l’antic Mercat del Born. Codi MHCB 066-98. Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. [Inèdita].
Vista de la casa
Santmartí, a la fi de la
intervenció de l’any 2018,
realitzada amb
fotogrametria.
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i un estrat d’anivellament d’uns 0,20 m de potència. La diferència amb l’àmbit situat més a
l’oest era que els materials ceràmics associats
(com a mínim els de la part central de l’àmbit)
se situaven cronològicament entre finals del
segle xvii i principis del segle xviii. Entre el
material documentat en el procés d’excavació
d’aquest nivell es van recuperar dos fragments
de bales de canó; per tant, amb tota seguretat
la part central del paviment va ser reformada
per l’impacte de projectils en algun moment
de la guerra.
L’excavació de l’àmbit va prosseguir amb l’extracció de diferents estrats d’anivellament datats del segle xvii i la documentació d’un dipòsit de petites dimensions, fet amb rajoles i situat
a la part sud-est de l’àmbit. L’excavació del nivell
d’amortització del dipòsit, de finals del segle xvi, va permetre descobrir un mur de pedra
que separava la casa Santmartí de la casa Mar-

Fernández, A. (2010). Memòria de la intervenció arqueolò
gica a la plaça Comercial de Barcelona. Codi MHCB 303-1991.
Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. [Inèdita].
Fernández, A. (2017). Memòria de la intervenció arqueològi
ca al carrer Comercial, Ribera, Fusina, plaça Comercial i ptge.
Mercantil. Obres d’urbanització al voltant de l’Antic Mercat del
Born. Codi MHCB 055-12. Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. [Inèdita].
Fernández, A. (2018). «Antic Mercat del Born. Casa Corrales». Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016,
p. 31-34.
Fernández, A. (2019). «Antic Mercat del Born. Casa Corrales. Rec Comtal». Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barce
lona 2017, p. 27-30.
Fernández, A.; Hinojo, E. (2007). Memòria de la interven
ció arqueològica a l’antic Mercat del Born. Codi MHCB 074-05.
Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona. [Inèdita].
García Espuche, A. (2009). La ciutat del Born. Economia i
vida quotidiana a Barcelona (segle xiv-xviii). Barcelona: Institut
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.
Sanpere i Miquel, S. (1911). Los terrenos de la Ciudadela.
Barcelona: Henrich y Comp.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 33

Antiga fàbrica Oliva Artés

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer d’Espronceda,
146-152
Districte
Sant Martí
Nom singular
Antiga fàbrica Oliva Artés
Dates
26 de setembre – 31 de
desembre de 2018
Codi
116/18
Motiu
Projecte de reforma,
sanejament i adequació
per a nous usos culturals.
Fase 3
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat, SL
Direcció tècnica
Lluís Joan i González
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Lluís Joan i González

Façana de la nau d’Oliva Artés.

Cronologia
Segle xvii – segle xx.
Paraules clau
Fàbrica. Oliva Artés. Arqueologia industrial.
Poblenou.

Aquesta intervenció arqueològica està ubicada
a l’interior del parc del Centre del Poblenou,
on es conserva un edifici de tres naus que va
formar part de la fàbrica Oliva Artés. Els treballs s’inclouen dins del projecte de reforma,
sanejament i adequació per a nous usos culturals de l’edifici, concretament a la fase 3, mitjançant la qual s’ampliarà l’espai d’exposició i
es construirà un porxo.
S’ha fet un control arqueològic del rebaix general de la superfície que ha d’ocupar el nou
porxo, que se situarà al costat est de la nau,
davant la façana principal, com també de les
rases d’instal·lacions i de drenatge, del fossat
d’ascensor i de la nova estructura de fonamentació de l’edifici.

Fruit d’aquest control arqueològic s’han documentat un conjunt d’estructures que cal vincular, sense cap mena de dubte, al complex
industrial Oliva Artés. No hi ha evidències de
l’existència d’estructures anteriors a la fàbrica,
que es va construir entre els anys 1922 i 1936,
en dues fases. Distingim dos tipus d’elements:
aquells que formen part estructural de la fàbri-

Paviment de l’antic accés pel carrer de Pere IV.
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Malgrat la visió parcial que suposa un control
arqueològic sobre rebaixos en rasa, disposem
de prou informació per reconstruir l’estratigrafia de la zona intervinguda, tant de l’exterior com de l’interior de la nau. L’estratigrafia
a l’exterior de la nau està formada primerament per una seqüència de tres estrats relacio
nats amb els anivellaments duts a terme durant
el procés d’urbanització del parc del Centre
del Poblenou, que se situen a unes cotes d’entre els 4,20 msnm (nivell de circulació actual)
i els 3,90-3,70 msnm, cobrint les restes de les
construccions de la fàbrica que es van enderrocar; no hi ha rastre d’aquest enderroc, fet
que indica una neteja a consciència de la runa
generada. A continuació trobem l’estrat sobre
el qual es va construir la fàbrica, formant argiles soltes molt contaminades de carbons i
escòries; la presència de ceràmiques tipus Pickman de la Cartuja de Sevilla, que es comencen
a produir l’any 1849, i la troballa d’una moneda
de 2 cèntims encunyada l’any 1878 sota el regnat
d’Alfons XII, ens ajuden a situar la forma
ció d’aquest estrat a la darreria del segle xix. Per
sota d’aquest estrat, a partir de la cota 3,70 msnm,
trobem una capa d’argila de to verdós amb presència de ceràmica blava catalana i fragments
de pisa blanca, que permeten situar-ne la formació durant el segle xvii. Abans d’arribar al
terreny geològic, que apareix a una cota entorn dels 2,00 msnm, format per sorres soltes
de platja, encara es documenta un nivell argilós amb minúsculs fragments de ceràmica
molt rodada impossibles d’identificar.

Paviment de l’antic
accés pel carrer
d’Espronceda.

Estratigrafia a
l’exterior de la nau.

A l’interior de la nau, l’estratigrafia està formada per tres nivells d’argiles que es documenten
a unes cotes d’entre els 3,90 i els 2,70 msnm: un
estrat argilós groguenc que sembla funcionar
com a preparació del paviment, un d’argilós
vermell compacte i un d’argilós marró, tots
sense cap mena de material. Per sota d’aquests
estrats apareix el nivell d’argila verdosa documentat a l’exterior, i on també s’ha evidenciat
la presència de ceràmica del segle xvii. En
aquest sector no s’ha arribat a la cota del terreny geològic. n Lluís Joan i González

Estratigrafia a
l’interior de la nau.

ca i aquells que es relacionen amb els serveis
de la fàbrica (bàsicament, arquetes, dipòsits i
pous). D’entre els elements estructurals de la
fàbrica, destaca part del paviment de llambordes que formava l’accés principal al complex
industrial pel carrer de Pere IV, del qual s’han
conservat les pedres del llindar i un dels pilars
que flanquejaven l’entrada. També s’ha documentat part del paviment de llambordes de
l’accés pel carrer d’Espronceda.
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Carrer de l’Arc de Sant Pau, 16
Carrer de les Carretes, 65
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Romana. Baixmedieval. Moderna. Contemporània.

a partir de finals del segle xviii i principis del
segle xix (Garcia, Guàrdia, 1886).

Ubicació
Carrer de l’Arc de Sant
Pau, 16 / Carrer de les
Carretes, 65

Paraules clau
Estructures domèstiques. Fonamentacions.

Aquest estrat cobria un nivell d’argila de color
marró fosc, força neta i amb escàs material (ceràmica vidrada), que podria tenir una cronologia des de l’època baixmedieval fins a l’època moderna. Per la seva banda, aquest estrat
en cobria un altre, segurament també de formació natural, dipositat per alguna riera. Es
tractava d’un estrat d’argila ataronjada, molt
net, amb algun carbó, del qual no es va recuperar cap fragment ceràmic. Sí que presentava
algun petit fragment erosionat de material
constructiu que podria ser romà, tot i que és
difícil assegurar-ho. Aquest estrat apareixia
a partir d’una cota superior de 5,55 msnm
i en cap rebaix no se n’ha pogut veure la
potència total, perquè continuava per sota
del límit inferior d’aquests rebaixos. Estrats
d’aquestes característiques (argiles netes de
color marró o vermell) es van localitzar en diverses intervencions properes (Artigues, 1998;

Districte
Ciutat Vella
Dates
28 de març – 27 d’abril
de 2018
Codi
041/18
Motiu
Reforma integral de
l’edifici
Promotor/Propietari
Foment de Ciutat Vella,
SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat, SL
Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz
Coordinació
arqueològica
Oriol Achón Casas
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Sergio Arroyo Borraz

La remodelació integral de la finca situada al
carrer de l’Arc de Sant Pau, 16 i el carrer de
les Carretes, 65 va implicar el rebaix del subsol
en uns punts concrets de la planta baixa de
l’edifici: rebaixos per instal·lar un ascensor (rebaix 1), per refonamentar algunes fonamentacions existents (rebaixos 2 i 3), per instal·lar
els serveis de clavegueram (rebaixos 4 i 6), per
construir una escala (rebaix 5) i, finalment,
per sanejar la meitat nord-oest de la planta
baixa de l’edifici. En general, eren rebaixos
de petites dimensions, amb profunditats que
anaven dels 0,20 m al rebaix general als 1,51,7 m respecte al nivell de circulació del carrer.
Els treballs arqueològics es van centrar en el
control arqueològic d’aquests rebaixos, com
també en la documentació de les restes i de l’estratigrafia localitzades. En la majoria dels casos,
aquestes restes depassaven l’espai intervingut.
Respecte a les restes documentades durant
aquesta intervenció, es van diferenciar clarament entre les anteriors a la construcció de
la finca actual, de més interès arqueològic, i
les relacionades amb la finca actual, de menor
rellevància.
Si parlem de les restes anteriors a la finca
actual, hauríem de comentar l’existència de
tres estrats superposats localitzats en alguns
dels rebaixos efectuats (rebaixos 1, 2 i 3). En
primer lloc, destacava un nivell força orgànic,
d’uns 40 cm de potència, que es devia anar
formant durant l’època moderna fins a finals
del segle xviii i principis del segle xix i que
devia tenir un ús eminentment agrícola. Per
tant, tots aquests terrenys podrien haver funcionat com a horts durant un llarg període de
temps, segurament propietat del monestir
de Sant Pau del Camp. Aquest tipus d’estrats
han estat identificats en nombroses intervencions a la rodalia del monestir (Artigues, 1998;
Artigues, 2001; Arroyo, 2016), amb cronologies semblants a les que es proposen aquí i
remarcant el fet que devien ser anteriors a la
urbanització sistemàtica de tot aquest sector

Vista de l’estratigrafia localitzada en alguns dels
rebaixos: a la part superior, nivell agrícola (finals del
segle xviii – principis del segle xix); a la part
intermèdia, nivell de formació natural baixmedieval –
modern, i a la part inferior, possible estrat de
cronologia romana.
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Artigues, 2001; Calpena, 2001; Achón, Lages, 2010) entorn de la cota 5,4-4,50 msnm i es
van datar de l’època romana, per la presència
de material ceràmic romà, relacionat amb la
presència també de la propera vil·la de Sant
Pau del Camp (Bacaria, Pagès, Puig, 1990).
En aquesta intervenció, desgraciadament, no
es va localitzar cap resta relacionada amb la
vil·la, però es podria confirmar amb cautela
la presència d’estratigrafia romana.
D’altra banda, també anterior a les estructures
de la finca actual, es va localitzar molt parcialment, al tall del rebaix 3, l’alçat d’una fonamentació construïda amb pedra sense escairar,
material constructiu i morter ataronjat, amb
orientació sud-est – nord-oest. Podria ser anterior a la finca, perquè la fonamentació del mur
est d’aquesta finca recolzava sobre aquesta estructura. Però el fet que tallés l’estrat agrícola
li atorgava una datació inicial a partir de finals
del segle xviii. Es podria tractar d’una fonamentació pertanyent a un habitatge anterior a

la finca actual, tot i que es veu clarament que
totes dues construccions seguien les mateixes
orientacions. El fet de localitzar estructures
d’habitatges anteriors a les finques existents
fins a finals del segle xx s’ha vist també en
alguna intervenció propera (Artigues, 1998).
I podria estar en relació, en un context més
ampli, amb la urbanització de bona part del
Raval, portada a terme sobretot entre finals
del segle xviii i principis del segle xix (Garcia, Guàrdia, 1986).
Finalment, relacionades amb la finca actual es
van localitzar un gran nombre de restes d’escàs
interès arqueològic. Bàsicament es referien a
les fonamentacions est i oest dels seus murs
mitgers, fetes amb pedra irregular i morter
blanc. També es van identificar dues fonamentacions, amb la mateixa tècnica constructiva,
relacionades amb dues reformes posteriors: la
construcció d’una entrada pel carrer de l’Arc
de Sant Pau i un mur que folrava el mur oest de
la finca. Per concloure, hauríem de remarcar
les restes d’una fossa sèptica, en ús fins al segle xx, com també les restes d’una claveguera
feta d’obra.
Tot i que desconeixem amb exactitud la data
inicial de construcció d’aquesta finca, a escala
estratigràfica podria ser posterior de finals del
segle xviii, ja que aquestes estructures tallaven
l’estrat agrícola. Sense que ho puguem assegurar podrien haver estat construïdes entorn de
la meitat del segle xix, tal com succeeix amb
altres finques del voltant (Artigues, 2001).
n Sergio

Arroyo Borraz
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Carrer de l’Argenteria, 15-17
Plaça de l’Àngel
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de l’Argenteria,
15-17 / Plaça de l’Àngel
Districte
Ciutat Vella
Dates
Gener-octubre del 2018
Desembre del 2018
Febrer-març del 2019
Codi
061/17
Motiu
Millora de l’accessibilitat
de l’estació de Jaume I de
la línia 4 de l’FMB
Promotor/Propietari
Infraestructures de la
Generalitat, SAU /
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Joan Piera Sancerni
Equip
Carles Aguilar, Laro
Bonvehí, Albert Castellar,
Virginia Cepedo, Xisco
Garcia, Laura González,
Jordi Herms, Anna Martí,
Marta Merino, Isabel
Muñoz, Noemí Nebot,
Cristina Nesto, Marcel
Olivé, Montse Piñeiro,
Sergi Romero, Kamen
Sablev, Cristian
Schleicher, Ester Serra,
Jordi Serra, Alba Tenza,
Jordi Vallverdú, Òscar
Varas, Mònica Viamonte,
Adriana Vilardell i Marc
Zubia
Aixecament de
planimetria
Joan Piera i Albert
Castellar
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez
i Ivan Salvadó Jambrina
Fotografia
Joan Piera Sancerni

Treballs d’excavació del fossat romà.

Plaça de l’Àngel

Cronologia
Romana. Medieval. Moderna.
Paraules clau
Muralla romana. Fossat de la muralla romana.
Estructures domèstiques. Sitges. Sitja obrada.
Pous. Paviment. Carrer medieval.

El projecte constructiu d’adaptació a la normativa i de millora de l’accessibilitat de l’estació
de Jaume I de la línia 4 de l’FMB comportava
la remodelació total de la zona d’accés a l’estació de metro, tant a l’entrada de via Laietana
amb el carrer de l’Argenteria com a l’entrada
de la plaça de l’Àngel. El projecte es va iniciar
el 2017 i va finalitzar a mitjan març del 2019.
A principis del 2018 es van fer els treballs per
a la instal·lació de l’ascensor a la plaça de l’Àngel; durant la segona meitat de l’any es va fer
la nova escala d’accés a l’estació de la banda
de via Laietana amb el carrer de l’Argenteria,
i a principis del 2019 es va instal·lar l’ascensor
del mateix indret. Aquests fets van motivar el
seguiment arqueològic de tots els moviments
de terres que s’havien de fer en totes les àrees
afectades.

En aquest lloc es van documentar les restes més
antigues i més rellevants, ja que es va localitzar
el fossat de la muralla romana de Bàrcino.
L’excavació d’aquest element defensiu de la
ciutat romana va permetre documentar tot el
perfil central, ja que el fossat de l’ascensor quedava al bell mig de l’estructura negativa. Era un
retall d’uns 3,65 m de longitud amb 3 m d’amplada i 1,59 m d’alçària conservada. Aquest
element presentava una secció en V i podria
correspondre al fossat associat a la fortificació
perimetral de la ciutat, situat al nord-est de la
muralla.
A Barcelona tenim diverses parts del fossat documentades i, perllongant els diferents trams
que s’han trobat fins avui, especialment la part
localitzada al jaciment del carrer del Sotstinent
Navarro, 12, 14 i 16 (Ramos, 2012), s’observa
que la part registrada a la plaça de l’Àngel queda lleugerament desplaçada cap a l’est. Això es
podria explicar pel fet que està ubicada al costat
d’un accés a la ciutat que en determina la mor-
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Vista final zenital del fossat romà.

Vista final del fossat romà des del sud.

fologia, la porta nord-est, un element del qual
només tenim algunes representacions gràfiques
en iconografia medieval. Recentment s’ha proposat una reconstrucció segons la qual la seva
fisonomia devia ser monumental, molt similar
a la de la part nord-oest, és a dir, triforada, amb
cort interior i potser amb dos àmbits laterals
annexos. La portalada de la façana del nordest devia tendir cap a una monumentalitat més
marcada, ja que aquest accés urbà s’obria al
gran trànsit de la via Augusta (Ravotto, 2017).

El fossat devia anar en paral·lel a la muralla,
ja que devia formar part del sistema defensiu
de la ciutat. Aquesta idea es podria determinar
per la seva pròpia morfologia; una secció en
V, a manera de les fossae fastigatae dels campaments militars romans, i no un doble fossat de
perfil en U, com es va documentar en altres
parts del mateix fossat de Bàrcino, concretament al tram excavat en la intervenció del carrer d’Avinyó, 16 i el carrer de la Lleona, 12-14
(Belmonte, 2008).

LLEGENDA

Pantalles
Substrat geològic
Zona afectada per l’antiga E.T.
Cota final afectació obra
INTERVENCIÓ

Intervenció arqueològica al carrer de
l’Argenteria, 15-17 i plaça de l’Àngel
(Estació “Jaume I” - Línia 4 del Metro).
(Districte de Ciutat Vella, Barcelona).
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Secció A A

DIRECTOR

Joan Piera
PLANIMETRIA

Ivan Salvadó
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CLIENT
Infraestructures de la
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Planta i secció del fossat romà. Dibuix: Ivan Salvadó
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Treballs d’excavació.

A més de ser una part important dins de l’estructura defensiva de la ciutat, podria tenir una
funció vinculada a la xarxa de sanejament. L’espècie de canalització que hi ha a la part final
de l’estructura es devia fer servir per a la neteja
i el manteniment del fossat i devia permetre la
circulació d’aigua i brutícia. Aquesta hipòtesi
queda una mica compromesa per l’absència
de nivells d’amortització amb un ampli ventall
cronològic, ja que els estrats exhumats contenien nombrosos fragments de ceràmica, datats
del mateix període històric.1 Aquest fet ens
pot mostrar que el cobriment de l’estructura
negativa es va fer en un mateix moment, al
voltant del segle vi dC, quan el fossat va quedar
reblert i l’espai exterior de la muralla es va
regularitzar i anivellar. El procés d’amortització pot ser el mateix que el documentat al
tram del carrer del Sotstinent Navarro, on es
va veure que, al llarg dels segles iv i v i, segons
alguns indicis, a principis del segle vi, el fossat
es va anar reomplint i l’espai resultant va ser
destinat a conreu (Ramos, 2012).
Per tots aquests motius es pot pensar que el
fossat podria tenir una doble funció: defensiva,
vinculada a les muralles, i sanitària, vinculada a
la xarxa de clavegueram de la ciutat.2
Carrer de l’Argenteria – via Laietana

Conjunt de sitges altmedievals.

L’excavació de la nova estació de metro de Jaume I a la banda del carrer de l’Argenteria amb
la via Laietana es va fer en dues campanyes:
l’una per a la part de les escales i l’altra per a
la de l’ascensor. En ambdues excavacions es
van documentar restes dels mateixos períodes
històrics, si bé, a la zona de les escales, es van
localitzar diverses estructures positives que
es podrien vincular als habitatges ubicats en
aquest indret des de l’època antiga fins a la
contemporània.
Fase tardoromana
Dins del món tardoromà es van localitzar cinc
trams de murs, datats bàsicament per la tècnica
constructiva i l’estratigrafia associada. Aquests
elements no es van poder relacionar entre si
ni amb cap altra construcció que permetés
veure’n la funcionalitat o la pertinença a al-

Estat final de la sitja obrada.

1. Ens manca encara l’inventari i l’estudi de tots els elements arqueològics, però a priori es pot afirmar que en els
diferents nivells d’amortització del fossat es van recollir un
gran nombre de fragments de ceràmica romana tardana:
àmfora africana i ceràmica africana de cuina.
2. Es van agafar mostres del sediment del fossat per fer-ne
analítiques. En el moment de redactar aquest article encara
en desconeixem els resultats.
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El fet que els estrats d’anivellament i farciment
de les estructures negatives estiguin datats en
el mateix moment cronològic ens podria mostrar que en aquest període històric, durant dos
segles, la trama urbana no va arribar a aquesta
zona. L’àrea que ocupa el jaciment encara no
s’havia edificat, i això podria enllaçar amb el
fet que, fins al segle xi, no hi ha cap menció
del carrer de la Mar (antiga denominació del
carrer de l’Argenteria)3 i que no fou fins als
segles xiv i xv que es va començar a urbanitzar
aquesta part de la ciutat.

Vista frontal dels murs
de la façana medieval.

gun conjunt més ampli o complex. Aquests
murs, que descriuen un espai indeterminat,
s’haurien de relacionar amb alguna estructura
aïllada, fora muralles, i possiblement vinculada a algun element ubicat al costat de la via
que comunicava la porta septentrional amb la
platja. Els altres elements romans documentats
eren els estrats d’anivellament, que podrien
estar vinculats a aquestes construccions aïllades
indeterminades, associades possiblement a la
via que anava cap a la costa.
Fase altmedieval
–– Pel que fa al període posterior, malgrat que
no es van documentar gaires estructures
positives altmedievals, sí que es van registrar un seguit d’elements negatius. Els més
rellevants eren els grans retalls de funcionalitat indeterminada, els quals només es
van poder documentar parcialment, donades les limitacions d’espai del jaciment, fet
que va impossibilitar determinar les plantes
generals i la seva funcionalitat. Eren negatives, totalment irregulars i s’anaven retallant
les unes a les altres de manera escalonada
fins a arribar al terreny natural. Els nivells
que les amortitzaven van ser datats dels segles ix i x. Dins d’aquest mateix moment
històric també es van localitzar 25 estructures negatives identificades com a sitges,
a més de nombrosos retalls indeterminats.
Cal esmentar la presència de dos retalls
circulars, d’1 m de diàmetre aproximadament, que no es van poder excavar —ja
que anaven més enllà de la cota final de
l’obra— i que es van identificar com a pous
de captació d’aigua.

Hi ha, però, diverses estructures situades possiblement entre aquests elements altmedievals
que no es poden relacionar amb les construccions baixmedievals dels segles xiv i xv. Eren
dues sitges: una estructura negativa datada del
segle xii per la ceràmica islàmica de corda seca
que contenia i una sitja obrada, que, per la seva
tècnica constructiva i pels paral·lels que s’han
estudiat en diferents jaciments de la ciutat,
podrien tenir una cronologia al voltant dels
segles xii i xiii (Beltrán de Heredia, 2013).
Fase baixmedieval
De la baixa edat mitjana es van identificar
uns murs d’una gran entitat i potència que
podrien estar vinculats a un edifici de grans
dimensions que devia articular la part urbana
en aquest punt de la ciutat. Aquests elements
es van començar a documentar en la campanya
d’excavació d’un fossat de serveis telefònics
(Piera, 2019), i a la fase següent es va veure
que aquells murs es perllongaven a la zona de
l’estació. La situació i l’orientació dels murs
dins de l’obra no van permetre esbrinar la
planta de l’àmbit del qual formaven part, ja
que les pantalles perimetrals els van seccionar
i en la campanya del fossat de l’ascensor no
es van localitzar, atès que la construcció de les
escales d’accés a l’estació existents els havien
eliminat de soca-rel.
A la banda sud-oest d’aquests murs es van documentar diversos nivells d’ús i paviments de
terra piconada, que poden reforçar la tesi que
aquesta àrea devia ser la banda interior d’un
edifici, mentre que la part nord-est podria correspondre a la zona de carrer. Malgrat que a
la banda oposada no es va registrar cap façana
baixmedieval, es podria extrapolar que el mur
de l’època moderna en devia estar amortitzant
un d’anterior, del qual no va quedar cap evidència arqueològica.
3. La primera menció del carrer de la Mar és de l’any 1083
(Miró, 1997).
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Treballs d’excavació de l’estació a la via Laietana amb Argenteria.

Fase moderna
De l’època moderna es va registrar el mur de
façana esmentada més amunt, que presentava
unes mides considerables amb una fonamentació conservada molt potent, fet que pot indicar
que es tractava d’un edifici de grans dimensions. La construcció, que arribava gairebé al
terreny natural, va fer que desaparegués tota
l’estratigrafia que es podria relacionar amb les
estructures d’èpoques pretèrites. La seva ubicació dins de l’obra, a l’extrem nord, va fer
que no se’n pogués veure la continuació ni es
pogués comprovar si n’hi havia d’altres que
articulessin aquest espai.
Datats també d’aquesta època es van documentar dos pous obrats de captació d’aigua freàtica;
normalment, aquests elements estaven ubicats
als patis de darrere de les cases i servien per
a l’abastiment d’aigua de la gent que hi vivia.
Fase contemporània
A l’època contemporània es va produir una
concentració demogràfica en aquesta part
de la ciutat. Per aquest motiu es van iniciar
una sèrie de transformacions al nucli urbà. Una
d’aquestes obres de reforma va ser la de construcció de la via Laietana. El 1908 van començar les obres al tram que va del carrer Ample
a la plaça de l’Àngel. L’enderroc dels edificis
va servir per terraplenar i fer recréixer el nivell
a l’hora de remodelar els nous carrers i cases i

no va ser gaire acurat. Així doncs, totes les restes d’aquest període que es van documentar
eren les de les edificacions que van funcionar
des del segle xviii fins a principis del segle xx.
Es va localitzar un mur de façana, parets mitgeres i paviments associats a les compartimentacions interiors. També es van registrar
estructures de sanejaments com ara dipòsits
que centralitzaven aigües residuals dels habitatges. Aquests dipòsits sovint estaven vinculats a
clavegueres, entre les quals destacava el col·lector central del carrer de l’Argenteria i les seves
canalitzacions associades. n Joan Piera Sancerni
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Carrer de Balboa, 36
Carrer de Ginebra, 43
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Balboa, 36 /
Carrer de Ginebra, 43
Districte
Ciutat Vella
Dates
Febrer-març del 2018
Codi
030/18
Motiu
Implantació del projecte
executiu de
reurbanització del solar
del carrer de Balboa, 36,
al barri de la Barceloneta
(Ciutat Vella)
Promotor/Propietari
BIM/SA
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Esteve Nadal Roma
Equip
Xavier Sánchez
(antropòleg) i Òscar de
Castro López
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Esteve Nadal Roma
Estudis i analítiques
Xavier Sánchez i Eulàlia
Subirà (estudi
antropològic), Jordina
Sales Carbonell (estudi
històric). Laboratori: Beta
Analytic (estudi analític
de carboni 14)

Vista zenital de l’individu 2 a l’interior de la sepultura T1.

Cronologia
Segles xviii-xix.
Paraules clau
Necròpolis. Epidèmia. Conflicte bèl·lic. Rosari.

Una intervenció arqueològica ha posat al
descobert una zona de necròpolis a la finca
número 36 del carrer de Balboa, al barri de
la Barceloneta (districte de Ciutat Vella). Les
tasques arqueològiques han permès identificar
dues fases cronològiques clarament diferenciades: una primera referent a la presència
d’una fàbrica de l’època contemporània en
aquesta zona i una segona referent a un espai
de necròpolis de la qual s’han localitzat tres
fosses que contenien un total de sis individus.
Les dades arqueològiques recollides durant el
procés d’excavació ens remeten a una cronologia de l’època moderna per a l’establiment
de la necròpolis. El material ceràmic recuperat
(fragment de ceràmica de produccions de blava catalana dels segles xvii i xviii) i la tipologia
dels rosaris que acompanyaven els individus 4
i 6 ens remeten a aquest període.
Amb l’objectiu de poder aprofundir en el
coneixement de la necròpolis localitzada en
aquesta zona tan poc coneguda de la ciutat
s’ha elaborat un estudi històric de l’entorn (Sales, 2019), alhora que també s’ha fet un estudi
antropològic de les restes òssies exhumades

(Sánchez, Subirà, 2018) i s’han dut a terme
analítiques de C14 (Beta Analytic, 2018). Les
nombroses dades aportades per aquests treballs
ens permeten plantejar una hipòtesi de treball
que, malgrat que no és concloent, ens remet
a una necròpolis que es devia situar entre finals del segle xviii i principis del segle xix, en
la qual els inhumats localitzats presenten uns
paràmetres osteològics que porten a pensar
en un grup poblacional que compartia algun
tipus d’activitat concreta.
Primerament, les dades obtingudes en les analítiques de C14 (tres mostres extretes dels individus 4, 5 i 6) ens revelen un rang cronològic
que cal situar entre els anys 1721 i 1894 (Beta
Analytic, 2018), dades que reforcen i acoten les
aportades pels materials arqueològics recuperats en la intervenció.
L’estudi antropològic ha permès determinar
que les restes exhumades corresponen a un
grup de sis individus de sexe masculí, amb
edats compreses entre els 20 i els 35 anys. Es
tracta d’un grup d’individus que presenten un
seguit de patologies òssies similars, que remeten a un tipus d’activitats repetitives i a una
alimentació deficient amb períodes perllongats d’estrès nutricional. Les dades aportades
en aquest estudi permeten descartar la mort
violenta dels individus i ens remeten més aviat
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Vista zenital de l’individu 6 a l’interior de la sepultura T3.

a algun tipus de malaltia que no devia deixar
evidències en les restes òssies exhumades. Cal
destacar que s’ha pogut identificar un húmer
en posició secundària (per tant, no vinculable
a cap dels individus identificats) amb un projectil de bala incrustat (que no devia ser el causant de la mort de l’individu al qual pertanyia
aquest húmer). A tall d’hipòtesi, cal tenir en
compte la possibilitat que es tracti d’un grup
poblacional dedicat a algun tipus d’activitat
militar. Arribats a aquest punt, cal tenir present l’existència d’una caserna d’infanteria
construïda entre el 1765 i el 1779 a la zona
que actualment ocupa la plaça del Llagut (Miquel, 2016: 123-124) i, per tant, molt a prop
de l’àmbit d’aquest espai.
D’altra banda, les dades referents a una alimentació deficient també es corresponen amb
un tipus de població de baix poder adquisitiu,
dedicada a les feines més feixugues i que, atenent el context geogràfic en què se situa (barri
extramurs, amb unes condicions de salubritat
molt deficients), devia ser víctima potencial de
períodes epidemiològics. És coneguda la proliferació de nombroses i mortíferes epidèmies
d’origen transatlàntic (arribades a la ciutat per
via marítima) al llarg dels segles xviii i xix.
L’establiment d’una necròpolis en una zona
on no es coneix cap tipus d’edificació religiosa
a la qual es pugui vincular i la sincronia cronològica dels individus exhumats refermen la
hipòtesi d’una àrea d’enterrament que es pot

vincular a algun tipus d’epidèmia que pogués
comportar l’excavació de fosses en les quals
es devien dipositar diversos individus alhora
(com és el cas de la sepultura T1). La informació aportada en l’estudi històric de l’entorn
ofereix nombroses dades referents a aquests
tipus d’episodis. Entre les principals epidèmies
documentades es poden citar: verola (1800),
febre groga (1821 i 1870) i còlera (1833, 18541855, 1865). També, altres brots epidèmics del
segle xviii, sobretot verola, més mal documentats i en tot cas menys virulents, perquè van
afectar una població menys densificada que la
del segle següent. L’establiment de cementiris
improvisats a causa d’epidèmies o conflictes
violents era un fet habitual abans de la implantació de les mesures higienistes a partir de la
segona meitat del segle xix (Sales, 2019).
n Esteve

Nadal Roma
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Carrer de Berenguer de Palou, 50-52

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Bronze final. Època contemporània.

Ubicació
Carrer de Berenguer
de Palou, 50-52

Paraules clau
Ceràmica a mà. Sitges. Rec Comtal. Estructures
contemporànies.

Districte
Sant Andreu
Dates
23 d’octubre – 31 de
novembre de 2017
23 de maig – 8 de juny
de 2018
11-29 de juny de 2018
Codi
104/17
Motiu
Desviament provisional
del col·lector del carrer
de Josep Soldevila
Promotor/Propietari
Tragsa / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
José M. Espejo Blanco,
Vanesa Triay Olives i
Noemí Nebot i Pich
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Vanesa Triay Olives
Fotografia
Vanesa Triay Olives
i José M. Espejo Blanco

Les tasques de control preventiu realitzades
a la parcel·la de Berenguer de Palou, 50-52,
de Barcelona, ens van permetre obtenir noves
dades sobre l’evolució històrica que va patir
aquest sector de la ciutat des de l’època prehistòrica fins avui.
Els treballs arqueològics van comportar la construcció d’un nou col·lector, que es va excavar
a cel obert i tenia una amplada de 5 m, una
profunditat de 4,50 m i una longitud de 40 m.
Per poder executar-lo, fou necessari fer una
rasa atalussada amb una profunditat de gairebé 9 m i una amplada de 24,26 m.
La intervenció arqueològica portada a terme
es va acotar als rebaixos necessaris per als treballs de l’obra. El fet de tractar-se en aquest cas
d’una superfície d’uns 800 m2 i documentar
una seqüència estratigràfica de 9 m de potència, dels quals en els quatre primers es va documentar ocupació humana de diverses èpoques,
ens va permetre establir una visió diacrònica
d’aquest territori.
Així doncs, es van poder documentar diverses
fases d’ocupació en aquesta zona datades entre
el Bronze final i l’actualitat. Cal destacar, però,
que majoritàriament les restes formaven part

Vista de la intervenció amb estructures del segle xix relacionades amb el rec Comtal.
Foto: Vanesa Triay

de les activitats humanes de l’època contemporània. La majoria s’haurien de relacionar
amb els terraplenaments i les remocions que
va patir la parcel·la en qüestió en aquestes èpoques més recents. La presència d’un gran retall
documentat a la zona central de la rasa oberta,
fruit bàsicament de la instal·lació de nombrosos
serveis localitzats en aquesta zona juntament
amb alguns moviments de terres dels quals
desconeixem la motivació, així ho evidencien.
També es van documentar diverses aportacions
de terres juntament amb un nivell de graves
molt compactat, que es podria relacionar amb
algun nivell de circulació associat a la zona de
pas entre el carrer de Berenguer de Palou i
l’extrem més occidental del Pont del Treball
Digne, localitzat en aquesta mateixa parcel·la.
D’aquesta època contemporània també devia ser el col·lector que es va desviar i que va
motivar aquesta intervenció. Cal destacar que
el traçat de l’antic rec Comtal es corresponia
amb el traçat de l’actual col·lector existent en
servei. Els treballs de rebaix del subsol portats
a terme ens van permetre constatar que l’estructura esmentada fou arrasada en el moment
de la construcció del col·lector contemporani,
el qual, per raó de la seva gran envergadura,
destruí tant les restes de la séquia Comtal com
de l’estratigrafia més pròxima. Recordem que
aquesta important canalització vertebrà el territori de Barcelona, com a mínim des del segle x,
i va articular al seu voltant hortes i altres indústries, fins a arribar a les grans fàbriques dels
segles xix i xx. La seva funció principal no era
conduir aigua de boca a la ciutat de Barcelona,
sinó fer moure els molins ubicats al llarg del seu
recorregut, regar les terres i abastir nous espais
productius amb molta necessitat d’aigua, com
ara carnisseries, adoberies, etc. Així doncs, va tenir un paper predominant en la vertebració del
territori i, també, del seu entorn més immediat.
De principis del segle xx podrien ser dos murs
relacionats amb l’extrem més occidental del
Pont del Treball Digne, com també les aportacions de terres usades per pujar el nivell de
circulació i terraplenar la zona situada entre
el Pont del Treball Digne i el carrer de Berenguer de Palou. La construcció de la LAV i de la
nova estació de la Sagrera ha afectat de manera
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amb la séquia Comtal, els treballs duts a terme
ens permeten aportar noves dades sobre l’ocupació d’aquest territori al segle xix, amb la documentació d’estratigrafia en ambdós costats
del traçat del rec Comtal. En aquest moment
encara s’evidencia un desnivell estratigràfic important —d’1,60 m— entre ambdues bandes
de la canalització, que després, amb les aportacions de terres contemporànies, es perd. A la
zona situada al sud del traçat de la canalització
es van documentar un seguit d’estructures, que
s’haurien de relacionar amb tasques de captació i emmagatzematge de l’aigua per regar les
zones de conreu, com també diversos retalls
indeterminats que evidenciaven una ocupació
del territori.
Sitja del Bronze final
un cop delimitada.
Foto: Vanesa Triay

important aquesta zona, la qual ha patit en els
últims anys una transformació urbana important. L’any 2012 s’enderrocà una gran part del
pont que havia connectat durant dècades els
barris de Sant Andreu i Sant Martí, però encara
podrien restar dempeus algunes estructures
muràries, com les localitzades a la zona més
pròxima al carrer de Berenguer de Palou.
Recordem que, a la zona afectada per aquesta
intervenció, el rec Comtal passava a l’aire lliure, travessat per ponts, i regava els camps i els
horts dels antics municipis de Sant Andreu de
Palomar i Sant Martí de Provençals. En alguns
punts del recorregut la séquia retallava directament el terreny, mentre que en d’altres el rec
venia acotat per murs i altres infraestructures.
A partir del segle xviii hi hagué un augment de
les terres cultivables al pla de Barcelona. Fins a
aquell moment, el pla de Barcelona es dividia
en dues grans zones agrícoles segons el tipus de
terreny i els productes cultivats: les terres localitzades entre el rec Comtal i la muntanya eren
de secà i estaven dedicades al cultiu de cereals
i vinya, mentre que el territori localitzat entre
la séquia i la línia de costa es caracteritzà pel
fet de ser una zona de terres humides i riques
que van donar lloc a una zona d’horta i arbrers
fruiters. La important expansió industrial que
afectà aquesta zona de Sant Andreu i Sant Martí a mitjan segle xix, per raó de la necessitat de
treure les fàbriques de la zona de Ciutat Vella,
com també la necessitat de bastir-les de gran
quantitat d’aigua que els donava el rec Comtal,
va modificar la fisonomia al voltant del rec. Les
fàbriques es concentraven majoritàriament a la
banda nord de l’estructura hidràulica, mentre
que al sud es mantingueren les zones de conreu i de regadiu (March, 2017).
Tot i que en aquesta intervenció no es va poder
documentar cap resta relacionada directament

Els treballs realitzats també ens van permetre localitzar algunes restes relacionades amb
l’ocupació d’aquest espai a l’època moderna.
En aquest cas no es van documentar estructures associades a aquest període, únicament un
nivell amb alguns fragments ceràmics que ens
van permetre adscriure’l a un context cronològic de la segona meitat dels segles xvii i xviii.
Per la seva morfologia s’hauria de vincular a
antics usos agrícoles, com ara la composició
del sediment i l’evidència de bioturbacions i
de matèria orgànica. En aquesta mateixa zona,
però al tram del col·lector que es va construir
l’any 2012, també es van documentar evidències d’ocupació en aquest període amb nivells
similars als documentats en aquesta intervenció (Espejo, 2014: 90). Podríem estar, per tant,
en un territori ocupat per àmplies extensions
de conreu.
Finalment, a les cotes inferiors del rebaix es van
documentar restes d’una ocupació del Bronze
final amb la presència d’un estrat i una sitja.
L’estrat va proporcionar algun material arqueològic, descontextualitzat però important,
perquè és el reflex de processos de sedimentació antiga. El material recuperat es divideix
en nou fragments de ceràmica informe feta
a mà i dues petites ascles de jaspi. Per la seva
banda, la troballa d’una sitja del Bronze final
al pla de Barcelona, fins i tot amb l’important
grau d’arrasament que presentava, té la seva
rellevància, atesa la manca de restes d’aquesta
cronologia relacionades amb estructures de
manera clara i inequívoca.
La sitja estava excavada a l’estrat mencionat i
estava molt arrasada; únicament es pogué excavar la part del fons. Amidava 1,55 m de diàmetre i conservava una profunditat d’uns 20 cm
de potència —cota superior de 18,13 msnm i
inferior de 17,92 msnm. La forma de la secció
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exemplar que respon a la tipologia més habitual, és a dir, planta ovalada, superfície
activa lleugerament còncava i dors convex.
La matèria primera del suport era el conglomerat. També va aparèixer un fragment
d’esquist en forma de disc, amb un diàme
tre d’uns 14,5 cm i un gruix de 2 cm. El fragment semblava una tapa de pedra dissenyada per a recipients ceràmics, equivalents a
les llosetes que recobrien les urnes d’incineració del Bronze final.

Ceràmica decorada del
Bronze final recuperada
de la sitja localitzada
a la intervenció.
Foto: José M. Espejo

és desconeguda, i únicament es va poder establir que tenia el fons pla. Entre el sediment
d’amortització (estrat de matriu argilosa i consistència compacta de color marró fosc) es van
documentar restes de carbons, petites pedres
i abundants fragments de material ceràmic i
lític. L’estudi d’aquest material ens adscriu a un
context cronològic del Bronze final (c. 1300650 cal ANE). També es van recuperar tres
tipus de materials atenent la matèria primera: ceràmic, lític i constructiu. En total, 126
elements inventariats, agrupats de la manera
següent:
–– La ceràmica: era l’element més nombrós,
com és habitual en aquests contextos. En
general, la ceràmica estava força fragmentada i es presentava majoritàriament en petits
bocins, que impossibiliten qualsevol temptativa de classificació tipològica. Dels 113
fragments, 89 eren informes (78,8 %) i 24
presentaven algun tipus de forma o decoració (21,2 %). Les decoracions incises i acanalades que presentaven apunten indubtablement a aquest període del Bronze final,
i les impressions a la vora, com també les
impressions ovalades en el cos, els motius de
triangles i ziga-zagues, els cordons digitats,
les formes carenades, etc., són trets presents
en exemplars d’aquesta cronologia.
–– Material lític: entre els materials exhumats
a la sitja també van aparèixer dos elements
lítics, un molí barquiforme i una tapa. El
molí estava fracturat tant en longitud com
en amplada. Les dimensions totals conservades són 26 × 22 × 6 cm. Es tracta d’un

–– Material constructiu: finalment, es van recuperar 11 fragments de torchis, és a dir, fragments de fang endurit barrejat amb fibres
vegetals i utilitzat com a material constructiu per impermeabilitzar les cabanes fetes
de brancatge. Eren de petites dimensions
—el més gran no supera els 14 cm de llargària— i tenien formes irregulars, amb una
de les cares planes. Van arribar alterats per
l’acció del foc, circumstància que sens dubte
n’ha facilitat la preservació.
Fins ara, el Bronze final ha passat molt desapercebut en les escasses síntesis que s’han anat publicant sobre la prehistòria al pla de Barcelona,
sens dubte a causa del buit que tradicionalment
s’ha observat en les evidències arqueològiques
d’aquell moment, i que contrasta amb altres
períodes (Gómez, Molist, 2016: 75-89). Ara,
la documentació d’aquesta sitja dins el mateix
solar en què han aparegut una vintena més
d’altres cronologies (Pereira, 2019)1 ens situa
davant un tipus de jaciment conegut a la bibliografia com a camp de sitges, amb estructures que
comparteixen l’espai però emmarcades en forquilles cronològiques molt àmplies. A casa nostra en tenim exemples molt destacats i notables,
com el paratge de Can Roqueta i Can Gambús
a Sabadell, la Bòbila Madurell a Sant Quirze del
Vallès i el Mas d’en Boixos a Pacs del Penedès.
n José

M. Espejo Blanco, Vanesa Triay Olives
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1. Intervenció realitzada al carrer de Berenguer de Palou, 5262 i dirigida per l’arqueòloga Isabel Pereira. La intervenció
es va iniciar l’any 2017 i va tenir continuïtat al llarg del 2018.
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Carrer de Berenguer de Palou, 52-62

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Berenguer
de Palou, 52-62
Districte
Sant Andreu
Dates
6-24 de novembre de
2017
23 abril – 22 de juny
de 2018
25 de juny – 27 de juliol
de 2018
Codi
106/17
Motiu
Construcció d’un edifici
d’habitatges
Promotor/Propietari
Varia Sagrera, SL
Empresa d’arqueologia
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
Isabel Pereira Hernández
Equip
Coordinació d’arqueologia
Antoni Rigo Jovells
Tècnic
Emiliano Hinojo García
Auxiliars
Pau Menéndez i Esther
Serra (fase 1); Artur
Agustí, Izaskun
Ambrosio, Eduard Ble,
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Vista general de les estructures d’emmagatzematge soterrades. Foto: Isabel Pereira
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Durant el 2018 es van continuar les feines de
control i seguiment arqueològic que s’havien
iniciat l’any anterior. Donats els resultats positius presentats a l’article de l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017 (Gómez, 2019),
es va decidir fer el control i el seguiment arqueològic de tots els rebaixos de terres necessaris a la finca, com també la documentació i
l’excavació de totes les restes arqueològiques
associades al jaciment documentat a les rases,
fent una obertura en extensió fins a la cota
d’afectació de les restes ja conegudes a fi de
delimitar les possibles estructures existents.
La intervenció havia estat motivada per la proximitat d’una necròpolis romana de l’època
republicana (Pàmies, Orri, 2018) i l’existència
d’un tram del rec Comtal que pràcticament
transcorria pel mateix traçat del col·lector exis-
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tent en aquest espai (Juan, 2017; Espejo, 2014;
Carbonell, 2006).
La superfície intervinguda arqueològicament
té una extensió de 2.835 m2, i quasi la totalitat
del terreny estava afectada per construccions
contemporànies, ja que des del 1947 el solar
contenia la fàbrica Almacenes Sagrera i des
d’una dècada abans ja estava ocupat per cellers
i magatzems. Així doncs, moltes de les estructures documentades estaven afectades per fonamentacions de formigó i estructures subterrànies de maó.
Aquesta estratigrafia contemporània afectava
fins al nivell geològic, sobretot a la meitat
nord del solar, on en algun punt es documentava una fina capa de llims just cobrint el tortorà, el qual es troba a una cota d’entre 20,50
i 19,80 msnm. A la meitat sud de la finca, el nivell
geològic es documenta a una cota d’en
tre 19,30 i 18,20 msnm, marcant un clar pendent vers el sud, on es va documentar, cobrint
el tortorà, un estrat d’argiles vermelles que en
algun punt assolia una potència de fins a 1 m,
amb algun fragment de ceràmica romana molt
rodada.
En l’obertura en extensió del solar es van documentar un total de 14 estructures d’emmagatzematge soterrades datades del Neolític
antic, dues sitges de l’època ibèrica-romana, 16
retalls de l’època romana, tres estructures de
l’època contemporània i set retalls d’època
indeterminada.
Imatge final de
l’estructura
d’emmagatzematge
soterrada E450, amb una
capacitat volumètrica
conservada de 2.246 l.
Foto: Isabel Pereira

Fase 1. Neolític antic cardial
D’aquest període s’han documentat un total
de 14 estructures d’emmagatzematge soterra-

des, totes escapçades per la part superior. Les
estructures es concentren a la meitat nord del
solar i estan excavades al nivell d’argiles ataronjades amb nòduls calcaris, d’origen quaternari
(tortorà). La datació radiomètrica ha permès
datar el jaciment del Neolític antic cardial
(5650-5050 cal ANE).
Són estructures de dimensions considerables,
totes de planta circular i seccions variables (en
aquelles que conserven prou potència per poder determinar-la), amb una capacitat volumètrica conservada que va des dels 70 l fins
als 2.246 l (E 450). S’han fet diverses analítiques,1 de les quals encara no tenim tots els
resultats: anàlisis micromorfològiques, anàlisi
de residus orgànics, flotació de sediment
(300 l de sediments procedents de 10 estructures negatives, amb recuperació de microrestes vegetals i malacologia terrestre), estudi
malacològic, datació radiomètrica, estudi ceràmic i estudi lític. Cal destacar que no s’ha
documentat cap resta de fauna.
Per tant, les noves dades aportades per aquest
conjunt d’estructures negatives permeten
aproximar-se a les comunitats del vi mil·lenni establertes al pla de Barcelona. Les restes
recuperades sembla que responen a un espai
de freqüentació i ocupació curt en el temps,
i l’homogeneïtat del conjunt de material
arqueològic fa pensar en l’existència d’una
petita comunitat que es va establir no gaire
lluny de les estructures d’emmagatzematge
recuperades.
Aquestes restes materials posen en evidència
un consum global dels recursos existents al
pla de Barcelona, com són el jaspi i, també, la
malacofauna.2
Fase 2. Època ibèrica
De l’època ibèrica datem l’amortització
d’una de les sitges documentades, ja que, tot
i documentar material ceràmic que podríem
situar a l’època neolítica, algun fragment és
clarament posterior a aquesta cronologia.
Aquesta estructura se situa també a la meitat
nord del solar; es tracta d’un fons de sitja amb
un diàmetre d’1,6 m i una potència conservada
de 0,4 m.
1. Els estudis analítics d’aquests treballs estan inclosos en
el projecte «Prehistòria de Barcelona», del Departament de
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona, coordinat pel doctor Miquel Molist.
2. Volem agrair al doctor Miquel Molist i a la doctora Anna
Gómez (UAB) la seva inestimable col·laboració, interès i coneixements aportats en aquest estudi.
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Fase 3. Època romana
De l’època romana es documenten una sitja
i 16 retalls; totes les estructures estan excavades en el terreny geològic i estan seccionades
per la part superior, amb la qual cosa ens donen datacions que fan referència al moment
d’amortització.
Sitja. La sitja documentada es troba a la part
central del solar, el fons és de planta circular
d’1,12 m de diàmetre i amb una potència conservada de 0,5 m. Està amortitzada amb material
romà que no ens permet fer una datació acurada (fragments de ceràmica comuna oxidada,
comuna reduïda, nansa d’àmfora itàlica, etc.).
Possibles rases de vinya. Els altres retalls es concentren a la meitat sud del solar. Es tracta de
rases de planta allargada i secció quadrangular o còncava, vuit dels quals amb orientació
nord-oest – sud-est, i possibles rases de vinya,
ja que semblen agrupades i paral·leles, però,
donat el seu estat de conservació (algunes amb
escassos centímetres de potència), es fa difícil
fer-ne una interpretació.
Retalls de funció indeterminada. Entre els retalls
destaca, per la seva longitud, una rasa que travessa el solar amb un lleuger pendent i orientació sud-oest – nord-est, també tallant el nivell
geològic i d’uns 0,20 m de potència. El material
que amortitza la rasa, igual que la resta d’estructures negatives, és de dimensions reduïdes

i molt rodat, sense que puguem afinar en la
cronologia (ceràmica comuna, petit fragment
de TS indeterminada, un fragment sense forma de ceràmica africana de cuina, etc.).
Els altres retalls, de funcionalitat indeterminada donat el seu estat de conservació, estan
amortitzats per un conjunt ceràmic reduït i en
mal estat de conservació, dels quals destaca
una vora d’una cassola de pàtina cendrosa Ostia III, 267, l’aparició de la qual situem al voltant de l’any 100 dC, continuant fins a un
moment indeterminat del segle iv dC (Aquilué, 1985: 212; Aguarod, 1991: 281), o una
vora de TSS forma Drag.18, plat de perfil corbat i llavi arrodonit, datable de l’època de
Claudi i de l’època flàvia.

Fase 4. Època contemporània
De l’època contemporània es documenten tres
estructures: un forn de dimensions considerables, un paviment i una rasa.
Forn. Es tracta d’un forn de planta quadrangular de grans dimensions, construït en maó ceràmic massís i compost per dues estructures
quadrangulars contigües: cambra de treball o
avantcambra i cambra de combustió, separades
per un passadís que conserva l’arrencada d’una
arcada. L’estructura conservada retalla el substrat geològic, el tortorà, és a dir, es va excavar

Vista general del forn.
Foto: Isabel Pereira
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un gran retall per instal·lar tota l’estructura.
No es conserva la zona d’accés ni a la cambra
de cocció ni a la zona de treball, ja que part
del gran retall de l’avantcambra traspassa els
límits de l’excavació de l’obra en qüestió. La
cambra de cocció conserva la graella, la qual
queda sustentada per sis arcs. El tir no es conserva.
Els murs perimetrals de la cambra estan construïts en maó ceràmic massís mixt irregular,
amb alguna pedra intercalada. De manera genèrica, els maons tenen unes dimensions
de 0,30 × 0,15 m, amb un gruix de 5 cm. Els
maons presenten una coloració molt vermella
i en la majoria dels casos d’un to groguencverdós, donada l’acció del calor.
Pel que fa a la cambra de treball o avantcambra, és un gran retall construït en el terreny
geològic, d’uns 7 m de longitud per 7 m d’amplada vistos, ja que continua per sota el talús
de la zona afectada per l’obra. La cambra de
treball del forn està constituïda per parets
excavades al substrat geològic amb un mur a
banda i banda (tipus passadís) que devia separar la zona de càrrega del forn de la zona
de treball; a la zona de càrrega es conserva
part d’un paviment en un lateral i restes del
nivell de circulació de la zona de treball, de
maó ceràmic massís. Aquests murs conserven
l’arrencada de l’arcada que devia constituir el
passadís i tenen diversos orificis o fornícules
en el seu parament frontal i dos orificis en el
parament lateral, segurament relacionats amb
els mecanismes de comportes de tancament de
la cambra de cocció.
L’estructura conserva una longitud total
de 15 m; la cambra de cocció té una potència
conservada de 4,15 m i una amplada de 4 m i
l’avantcambra conserva una potència de 2,45
m i una amplada de 7 m.
Sabem que els terrenys al voltant de la Torre
de la Sagrera, edifici situat al nord del solar
que ens ocupa, «van pertànyer a la família Peguera fins al 1890, any en què es van vendre
a Joan Arpí i Cantí. Aquest va parcel·lar part
dels carrers Berenguer de Palou (aleshores
Provençals), Gran de la Sagrera i Pacífic. Arpí
era un conegut rajoler, nascut a Sant Andreu
de Palomar, que va parcel·lar la finca convertint l’antic camp de la Sínia en una rajoleria».3
Paviment. Paviment situat a 10 m al sud del
forn, possiblement devia formar part de les
estructures relacionades amb la rajoleria. Es
3. https://torrelasagrera.org.

tracta d’un paviment de 2,35 m de longitud
i 1,13 m d’amplada, de rajols ceràmics quadrats de 0,22 × 0,22 m col·locats a caixó. No es
documenta ceràmica associada.
Rasa. A la meitat nord del solar es documenta una rasa que travessa el jaciment en sentit
sud-oest – nord-est. El retall té unes dimensions de 43 m de longitud i 0,83 m d’amplada
i conserva una potència d’entre 0,20 i 0,25 m.
El material documentat és escàs, amb algun
fragment de material constructiu modern i
ceràmica comuna oxidada moderna.
Època indeterminada
Es documenten un total de set retalls que no
podem adscriure a cap època, ja que són estèrils quant a la documentació de materials i
estan excavats en el terreny geològic, sense estratigrafia associada (com la resta d’estructures
documentades). Es tracta de retalls tipus rasa,
de petites dimensions, i en destaca un que per
les seves característiques sembla que es tracta
d’un paleocanal.
Com a conclusió, podem dir que els resultats
d’aquesta intervenció confirmen l’ocupa
ció d’aquesta zona del riu Besòs des del Neolític antic i mitjà (5600-3500 cal ANE), que
juntament amb els jaciments documentats en
els últims anys a la zona de la Sagrera i Sant
Andreu demostra una ocupació continuada
des de l’època romana fins avui. n Isabel
Pereira Hernández

Estudi del material ceràmic neolític
En el rebliment de les 14 estructures negatives
d’emmagatzematge del jaciment de Berenguer
de Palou s’ha recuperat un conjunt d’uns 429
fragments de ceràmica a mà. Es tracta de fragments, de morfometria diversa, que es caracteritzen, en general, pel fet de tenir les parets
gruixudes (c. 1 cm) o mitjanes (0,5-1 cm) i un
petit grup de petits atuells amb parets de menys
de 0,5 cm. En general, la cocció d’aquests
atuells és de tipus mixt, amb alguns casos de
reducció o oxidació completa. Les peces, formades principalment per fragments informes,
vores, bases i elements de prensió, presenten
les superfícies exterior i interior allisades, amb
un desgreixant molt abundant de mida petita
o mitjana i amb diversos fragments amb decoració impresa amb malacofauna dentada.
Els processos edafològics identificats en els diversos rebliments de les estructures es caracteritzen per l’escàs percentatge d’erosió i per la
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poca presència de concrecions, si bé, com es pot
veure a la taula 1, el percentatge de fragments
recuperats és molt desigual segons l’estructura
(l’E413, l’E421 i l’E439 són les estructures d’on
provenen els conjunts ceràmics més nombrosos). A grans trets, i com és habitual en aquest
tipus de material ceràmic, les peces presenten
un índex de fragmentació important que es pot
associar a la mateixa formació dels contextos de
deposició, fet que només ha permès recuperar
un nombre baix d’individus.
En conjunt, els fragments presenten abundants inclusions minerals, on destaca la presència de quars, biotita i feldespats diversos.
Altres elements determinats són sorrenques,
ortoses d’origen granític, moscovites i granitoides, que han permès identificar nou macrogrups petrogràfics (lupa binocular) que caldrà
validar amb la resta de tècniques analítiques.
En general, es documenten diverses estratègies
en el procés de manufactura de les mateixes
terres, on la presència d’inclusions i argiles és
desigual. Des del punt de vista morfomètric,
el conjunt està format per parets de contenidors de mida mitjana, i excepcionalment
gran (E403), vores arrodonides o engruixides
a l’exterior i una gran diversitat d’elements de
prensió (nansa de cinta horitzontal i vertical,
llengüetes, etc.) i altres aplicacions plàstiques,
com els cordons, disposats al llarg de l’atuell
i que poden presentar decoració.
L’element decoratiu més rellevant és la decoració amb impressió amb malacofauna dentada, que se situa entorn del 30 % del conjunt i
que s’adscriu plenament en el que es coneix
com a decoració cardial. En general, es documenten aquestes impressions formant línies
espaiades, paral·leles o obliqües entre si, el
motiu en banda i espiga i, excepcionalment,
el motiu garlanda. El seu nivell de conservació no permet fer una anàlisi exhaustiva del
gest decoratiu, però sí que permet identificar
diverses tècniques d’impressió, on la pressió
discontínua és més freqüent que la contínua.
La posició de l’eina s’ha identificat a partir
de quatre variables: la posició estàtica, el gir,
l’arrossegament i el gest pivotant. Cal destacar
que en el conjunt de Berenguer de Palou no
es documenta la tècnica de l’arrossegament,
ni tampoc la impressió del natis, ben coneguda
en altres jaciments d’aquesta cronologia, com
la caserna de Sant Pau del Camp (situada al
barri del Raval de Barcelona). El grau d’inclinació per fer la decoració també és divers, i
la posició tangencial dorsal i l’obliqua dorsal
destaquen com a predominants del conjunt.

Contenidor tipus bol amb decoració interna i externa.
A la imatge, cara externa (E439, UE 438).
Foto: Laboratori SAPPO-UAB

Contenidor tipus bol amb decoració interna i externa.
A la imatge, cara interna (E439, UE 438).
Foto: Laboratori SAPPO-UAB

En abordar la presentació del conjunt per estructures es fa evident la diversitat formal del
conjunt. Si es desglossa per estructures, cal indicar que l’E210 (UE 209 i UE 462), malgrat que
no és de les estructures que han aportat més
material (NMI 31), sí que ha permès recuperar
una de les formes amb més decoració impresa,
associada a una vora amb nansa horitzontal. Altres estructures amb una quantitat semblant de
materials ceràmics provenen de l’E212 (formada per la UE 211 i la UE 458), amb 33 fragments
ceràmics; l’E403 (UE 401, UE 407 i UE 433),
amb 30 fragments, i l’E405 (UE 404), amb 38
fragments. En aquests conjunts, com a motius
es documenten, de manera predominant, l’espiga i les línies paral·leles i obliqües, tant en
informe com amb el cordó imprès.
El material recuperat a l’estructura E421
(UE 420, UE 445), compost per 93 fragments
ceràmics, és el que presenta més similituds formals amb el jaciment de la caserna de Sant Pau
del Camp. La presència abundant de cordó llis
i la decoració tipus espiga o línies paral·leles
o encreuades entre si representen el 40 % del
repertori decorat.
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Un dels conjunts més significatius prové de
l’E413 (UE 414 i UE 467), amb 57 fragments
ceràmics, i l’E450 (UE 451, UE 452, UE 453,
UE 457, UE 461 i UE 462), amb 27 fragments
recuperats. D’aquests conjunts procedeixen
els vasos amb més inversió de treball, tant en
l’acabat com en la decoració, formada per espigues fetes amb diferents tipus de malacofauna
dentada i línies paral·leles que fan de banda.
L’existència de diversos vasos amb aquest motiu, vinculats a petits contenidors tipus gerra
i bol, no presenta paral·lels directes amb cap
conjunt del litoral central català ni del nord-est
peninsular en general.
Finalment, un altre grup que cal destacar
prové de l’E439 (UE 438), amb 65 fragments
ceràmics i un 36 % d’atuells impresos, on destaquen els petits contenidors tipus bol, amb
decoració tant interna com externa, en un cas
en forma de garlanda i en l’altre en forma de
línies paral·leles. D’aquest conjunt prové un
fragment que conserva restes pictòriques de
color vermell fosc i que està en curs d’anàlisi.
Altres estructures com l’E415, amb vuit fragments recuperats, l’E423, amb cinc fragments
recuperats, l’E435, amb nou fragments, l’E442,
amb vuit fragments, l’E447, amb 10 fragments
ceràmics, i l’E427 (UE 406 i UE 410), amb 15
fragments, formen part dels rebliments amb
menys materials ceràmics recuperats.
A tall de conclusió es pot afirmar que el conjunt
ceràmic recuperat a Berenguer de Palou s’en-

E423

E427

E435

E439

E442

E447

E450

globa en l’horitzó cardial ple i amplia la mostra
coneguda pel litoral central català. La seva singularitat és evident, tant pel volum de material
com per la diversitat morfomètrica i decorativa,
que permet incloure l’àrea del Besòs en el coneixement d’aquest fenomen d’implementació
dels primers pagesos i agricultors i la gestió del
producte ceràmic que fan aquestes mateixes
comunitats. n Anna Gómez Bach
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Estructures domèstiques modernes.

Els treballs que es van portar a terme al carrer
dels Boters, 4 i al carrer de la Palla, 23 van
consistir en un total de set sondeigs informatius per fer una valoració de la fonamentació
en diferents punts de la finca. Durant aquests
treballs es va arribar a una profunditat màxima
d’1,50 m respecte a la cota del paviment actual.
Dels set sondeigs fets, cinc van ser positius en
estratigrafia i estructures. Pel que fa als altres
dos sondeigs, en un no s’hi va poder treballar
a causa de les filtracions produïdes durant anys
per una claveguera i, en l’altre, hi havia una
arqueta contemporània.
A partir dels resultats obtinguts durant el treball de camp es van poder observar dos moments cronològics molt diferenciats: un corresponent a una fase tardoromana i un altre
que abasta el segle xviii.
Pel que fa a la fase tardoromana, es documentaren diverses estructures negatives amb els seus

rebliments corresponents. Aquests retalls, de
funcionalitat desconeguda i potència variable,
només es van poder documentar parcialment,
atès que en bona part restaven fora de l’àmbit
de les cales. Tot i que van aportar informació
escassa, ja que el material que es va poder recuperar va ser reduït, n’hi va haver prou per
a la finalitat que tenien els sondeigs: obtenir
informació del subsol per planificar la intervenció arqueològica que es preveu dur a terme
més endavant.
Corresponent a aquesta mateixa fase es va
poder documentar l’última filada de la fonamentació d’una estructura molt malmesa
per diversos retalls d’aquesta mateixa fase i la
construcció de la fonamentació dels murs de
l’edifici actual.
Cal destacar que la cota en què es va començar
a documentar estratigrafia romana en dos dels
sondeigs era molt alta, ja que el paviment de
lloses de l’edifici actual havia preservat l’estratigrafia sense alteracions remarcables.
La segona fase podria correspondre al perío
de en què es va construir l’edifici actual, al
segle xviii. D’aquesta fase es documentaren
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Paviment de lloses
documentat.

Diverses estructures
en un altre dels sondeigs
oberts.

les rases constructives de diversos fonaments
de l’edifici. Corresponent a aquest mateix moment també es va documentar la fonamentació
d’un arc i un primer paviment de lloses, de les
mateixes característiques del que estava en ús
abans de l’inici de les obres.
D’aquest mateix segle daten les últimes reformes documentades de l’edifici. La construcció
del pou i, també, la instal·lació d’un tub de
ferro documentat al costat mateix del pou podrien correspondre a aquesta etapa.
Així mateix, es va poder documentar una
modificació del paviment que respon a la
instal·lació de tot un seguit de canalitzacions,
possiblement del clavegueram de la finca. Totes desemboquen en un col·lector que està al

centre de la zona de pas i va a buscar el carrer
dels Boters, i del qual encara es pot observar
el traçat per les diferents tapes de registre conservades al paviment.
Malgrat la informació tan fragmentada que es
va obtenir durant els treballs de camp, sembla
que a la part més interna de l’edifici la cota a
la qual es documenta estratigrafia pertanyent
a l’època romana o tardoantiga és molt alta,
de 8,20 msnm, a escassos 37 cm del paviment
actual. En futures intervencions es podrà anar
aprofundint sobre el coneixement del mateix
edifici, com també els possibles vestigis que
puguin restar sobre estructures anteriors.
n Marta

Merino Pérez
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Ca l’Alier

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Contemporània.

Ubicació
Carrer de Cristóbal de
Moura, 46-63

Paraules clau
Ca l’Alier. Estructures industrials.

Districte
Sant Martí

Les restes documentades en el decurs de la
intervenció formaven part de l’antiga fàbrica
de Ca l’Alier i de tallers posteriors, enderrocats
com a conseqüència de l’obertura del tram del
carrer de Fluvià entre Pere IV i Veneçuela, a
principis d’aquest segle.

Nom singular
Ca l’Alier
Dates
8 de gener – 9 de febrer
de 2018
Codi
159/17
Motiu
Instal·lació d’una nova
xarxa de climatització al
carrer i de l’escomesa
d’aquesta xarxa a l’edifici
de Ca l’Alier
Promotor/Propietari
BAGURSA / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
Inma Mesas Torronteras
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Inma Mesas Torronteras

L’antiga fàbrica de Ca l’Alier, en origen Can
Lucena, fou construïda l’any 1853 per Jo
sep Lucena i es dedicava a l’elaboració de mocadors estampats de cotó. L’any 1877, l’edifici
s’amplià amb la construcció de les naus que es
conserven actualment, i el 1903 es va tornar a
ampliar, aquest cop amb la construcció de naus
a la façana del carrer de Pere IV.
L’empresa fou adquirida l’any 1910 per Pere
Alier, industrial dedicat a productes de lli i
cànem. A partir d’aquell moment s’enderrocaren les naus del 1853 i el 1903. Van restar
dempeus les tres naus visibles actualment,
obra del 1877, i la fàbrica es va centrar en la
producció de jute i l’elaboració de sacs fins a
l’any 1940.
Tot i així, al llarg del segle passat aquest espai
continuà urbanitzat i va ser ocupat per edificis
de caràcter industrial, principalment petits tallers adossats entre si, que discorrien paral·lels
a la façana de Ca l’Alier.

Dipòsit localitzat durant la intervenció.

Les estructures documentades al carrer de
Cristóbal de Moura —davant del tancament
sud de la fàbrica de Ca l’Alier— i al carrer de
Fluvià corresponen a estructures de caràcter
industrial, com dipòsits, i de caràcter constructiu, com ara fonamentacions, sabates i pilars,
construïts amb maons, pedra i morter de calç.
S’observa també l’ús de ciment com a aglutinant. n Inma Mesas Torronteras
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Can Nyau

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Rambla de Prim, 252-302
Districte
Sant Martí
Nom singular
Can Nyau
Dates
25 d’abril – 29 de juny
de 2018
8 de gener – 7 de febrer
de 2019
Codi
044/17
Motiu
Construcció del col·lector
de la rambla de Prim i
dels accessos per a la
plataforma de la línia
d’alta velocitat de la
Sagrera
Promotor/Propietari
UTE Col·lector Rambla
Prim / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Antequem, SL
Direcció tècnica
Antoni Bosch i Bullich
i Dídac Pàmies Gual
Equip
Edén Alcaide, Jordi
Herms, Pau Gómez, Raül
Martínez, Elisenda Moix,
Vladimir Rangel, Cristian
Schleicher, Guillem Vera
i Mònica Viamonte
Aixecament de
planimetria
Dídac Pàmies Gual
Fotografia
Antoni Bosch i Bullich
i Dídac Pàmies Gual

Vista zenital de Can Nyau. Foto: Dídac Pàmies

Cronologia
Segles xvii-xx.
Paraules clau
Can Nyau. Torre Xica d’en Reixach. Necròpolis
de la Sagrera. Guerra dels Segadors. Guerra de
Successió. Morberia. Riera d’Horta. Sant Martí
de Provençals. Sant Andreu de Palomar.

El projecte d’intervenció arqueològica a la
masia de Can Nyau forma part de les obres
portades a terme en la construcció dels accessos de la línia d’alta velocitat a l’estació de la
Sagrera i el col·lector de la rambla de Prim,
al districte de Sant Martí de Provençals. Can
Nyau, coneguda també com la Torre Xica d’en
Reixach, estava situada davant el número 300
de la rambla de Prim, tot i que les feines s’han
estès des del número 253 fins al 305.
Les notícies més antigues de la masia es remunten al segle xvii, quan era una de les
cases andreuenques propietat de la família
Reixach-Prat, de la baronia de la Blava, integrada al patrimoni familiar per mitjà d’una
herència provinent de la família Rifós (Ginebra, 2014: 34). A causa de les diverses reformes que va patir al llarg de la història fins a

Vista general del sector oest de Can Nyau.
Foto: Antoni Bosch

arribar al 1992, any de l’enderroc, sabem que
en l’última fase tenia planta baixa, primer pis
i sotateulada, amb una coberta de teula àrab
de dos aiguavessos no conservada però amb registre fotogràfic. Geogràficament estava a prop
de l’antic camí que connecta Sant Andreu de
Palomar i Sant Martí de Provençals.
Inicialment es van fer diversos sondeigs per
determinar no tan sols la ubicació de la masia,
sinó també l’estratigrafia i la possible aparició
de més restes associades (Pàmies, 2019: 50).
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La proximitat de la riera d’Horta i prospeccions anteriors indiquen un ús d’aquest espai
en diverses èpoques històriques, per raó del
corredor natural que uneix el pla de Barcelona
i els dos Vallès.
Un cop finalitzats els sondeigs i l’aixecament
de les pantalles es va fer un rebaix de 3 m, en el
qual es va extreure el nivell de runa que eleva
la cota de la rambla de Prim i es van deixar
al descobert part de les estructures de l’antic
mas. La banda de llevant es va mantenir intacta sota el talús, ja que no quedava afectada
per les obres.
Es poden distingir tres fases constructives:
Fase i. Segle xvii
L’origen d’aquesta casa pairal el trobem documentat al segle xvii amb el nom de Torre Xica
d’en Reixach o Caseta de Reixach (Casanovas, 1718). La part excavada presenta un cos
principal i diversos cossos annexos al voltant.
S’hi observen quatre crugies de planta quadrada i una de planta rectangular. Els murs són
de maçoneria amb pedra lligada i morter de
calç. Aquesta argamassa, barrejada també amb
sorres i argiles, dona poca consistència a les
estructures conservades, així com a les fonamentacions, que tenen una potència escassa.
Vista zenital del sector nord-oest de Can Nyau. Foto: Dídac Pàmies

A la crugia central de forma quadrangular
s’hi ha pogut documentar un pou amb brocal
circular, seccionat per pantalles de formigó i
un paviment amb enrajolat a la mescla. Altres
paviments de còdols relacionats amb aquesta etapa constructiva són els trobats a l’espai
interior de la crugia nord-oest i a ponent del
pou esmentat més amunt. Les pantalles impedeixen assegurar que hi hagi una relació
entre ambdues.
Aquesta primera fase està relacionada amb la
necròpolis de la Sagrera. Les fosses de la necròpolis pertanyen als terços castellans durant
la guerra dels Segadors. La disposició de les
tombes al voltant de la masia indica que aquesta edificació ja existia durant el conflicte, i els
arxius permeten comprovar que s’utilitzava
com a morberia per als afectats de la pesta.
Fase ii. Segle xviii

Vista general del sector nord-oest de Can Nyau. Foto: Dídac Pàmies

L’esclat de la guerra de Successió i l’acantonament de les tropes borbòniques durant el
setge de Barcelona del 1714 passen factura
a la masia. Les parets són desmuntades i es
reaprofiten les bigues de fusta per al front.
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Gràcies a la documentació conservada (Petit, 2014), sabem que al volum principal, que
presenta una estructura de planta baixa, pis
i golfes, s’hi adossa un cos lateral en forma
de porxo. La porta d’accés principal és un
arc adovellat de mig punt de pedra treballada
amb llinda i brancals parcialment conservats i
la façana és d’estil barroc amb uns fonaments
que presenten 1 m de potència i 0,60 m d’amplada.
Fase iii. Segles xix-xx
Pel que fa a les estructures del segle xix, cal
ressaltar la construcció d’un dipòsit amb decantador a la façana nord, possiblement per
captar l’aigua de pluja i donar-li un ús agrícola
o de consum. El dipòsit reaprofita part de la
fonamentació del segle xviii i té una solera de
rajols quadrats de 30 cm. Les parets internes
estan enlluïdes amb morter de calç i òxid de
ferro per impedir filtracions i la putrefacció
de l’aigua.
Els canvis socioeconòmics que experimenta
Sant Martí durant el segle xx porten a un abandó progressiu de les activitats agrícoles (per la
industrialització i la urbanització del barri),
que són substituïdes pel lloguer de cavalls i carruatges antics, menester que continua l’última
família de masovers, els Clapés. Per a aquests
usos s’hi afegeixen elements com un dipòsit
de totxo a la zona sud del porxo i espais per
a l’estabulació d’animals i l’emmagatzematge
de material.
Estructures i paviment
amb pedres.
Foto: Antoni Bosch

L’estructura queda inutilitzada fins a les obres
de reconstrucció l’any 1718, quan Joan Baptista Martí de Reixach contracta un mestre de
cases i un fuster per refer-la. Entenem que la
reconstrucció es produí per la importància
de les terres de conreu que depenien del mas.
Les obres de reestructuració del 1718 modifiquen totalment els murs de càrrega i varien
els volums del mas. Com a resultat de tot això,
l’antic edifici es converteix en un espai amb
quatre cruixies.
L’abandó de la primera fase porta a adequar l’es
pai interior per als nous usos i la cota del nivell
de circulació puja. Es duu a terme una reforma
que consisteix a aixecar nous murs de càrrega
i a eliminar els volums antics localitzats a l’oest
de la masia, els patis i els murs perimetrals. Cal
remarcar que les noves fonamentacions són en
encofrat perdut i utilitzen morter de calç i pedra desbastada, cosa que dona una gran estabilitat estructural.

L’enderrocament de Can Nyau el 1992 es porta
a terme en el context de les reformes urbanístiques iniciades amb motiu dels Jocs Olímpics.
n Antoni

Bosch i Bullich
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Carrer d’en Carabassa, 17

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer d’en
Carabassa, 17
Districte
Ciutat Vella
Dates
Febrer-abril del 2018
Codi
032/18
Motiu
Rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Germans Durall, CB
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Òscar de Castro López
Equip
Jordi Ardiaca
Aixecament de
planimetria i fotografies
Òscar de Castro López

Cronologia
Romana (segle i-iv dne). Medieval (segle xv).
Contemporània (segles xix-xx).

Estructures contemporànies
(segles xix-xx)

Paraules clau
Estructures domèstiques. Murs. Pous. Dipòsit.

Han estat identificades estructures dels segles xix i xx a l’excavació del fossat de l’ascensor, que inclouen un dipòsit, presumiblement
d’aigua, un pou de planta circular i un seguit
de canalitzacions i paviments. Totes les estructures estan amortitzades.

La finca on s’ha dut a terme la intervenció és
un edifici construït a la primera meitat del segle xix. Està compost per quatre pisos, planta
baixa i un soterrani que ocupa la meitat del solar
i que se situa a 2,85 m del nivell de circulació del
carrer (1,75 msnm). Els treballs amb afectació al
subsol s’han limitat a la retirada del paviment i
l’excavació d’una rasa de sanejament en aquest
soterrani, i l’excavació d’un fossat per encabir
un ascensor a la part posterior de l’immoble.
Malgrat les dimensions reduïdes dels rebaixos
efectuats, ha estat possible identificar restes
pertanyents a tres horitzons cronològics: un
mur, un paviment d’opus signinum i una cubeta
o fons de dolia de l’època romana; un pou i una
estructura indeterminada d’època medieval, i
un seguit d’estructures coetànies o lleugerament anteriors a l’edifici actual.

Els diversos paviments afloren un cop retirat
el paviment actual de ciment continu. Estan
fets a base de rajola comuna a la mescla i són
anteriors a la construcció d’un gran dipòsit fet
a base de maons i pedres lligades amb morter de calç. Relacionat amb aquest dipòsit, i
compartint la rasa de fonamentació de la paret
mitgera de la finca, apareix un pou de planta
circular, d’1 m de diàmetre intern i 1,5 m de
diàmetre extern, fet a base de pedres lleugerament escairades i maons lligats amb morter
de calç blanc, que es conservava intacte però
obliterat per runa contemporània amb absència de materials plàstics.

Fossat d’ascensor.
Dipòsit, canalitzacions,
paviments i pou de
l’època contemporània.
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Associat al pou i adossant-se a la cantonada
sud-oriental, es localitza un fragment de mur
de gairebé 1 m de llarg, tallat per la rasa de
fonamentació del mur de façana de la finca
i amb una amplada de poc més de 20 cm, de
funcionalitat indeterminada, tot i que podríem
conjecturar que es tracta d’un dipòsit.
Estructures i estrats romans (segles i-iv)

Soterrani. Pou i
estructura associada
amortitzada entre
finals del segle xv i
principis del segle xvi.

Estructures medievals (segle xv)
En el rebaix al soterrani de la finca i sota el
paviment actual i un paviment de toves original del moment de construcció de l’immoble,
s’ha localitzat un pou associat a una estructura
indeterminada que està trencada per la rasa de
construcció de l’edifici actual.
El pou és de planta quadrada i està fet a base
de pedres i maons lligats amb morter argilós. L’interior amida 0,80 × 0,80 m, i l’exterior, 1,35 × 1,35 m, amb murs que oscil·len
entre els 20 i els 30 cm. L’interior estava obliterat per un únic estrat compost de terra, argila i
material constructiu en el qual s’ha recuperat
un fragment de bol de ceràmica blava de Barcelona amb decoració d’orla d’alàfies, datada
d’entre el segle xv i principis del segle xvi. El
nivell freàtic ha aparegut a escassos 55 cm del
coronament de l’estructura (0,90 msnm).
En una de les cantonades apareix un forat a la
paret de 12 × 12 cm que sembla que correspon
a una entrada d’aigua, donat el pendent que
s’intueix, tot i que també es podria tractar d’un
forat per encaixar l’escala d’accés.

Fossat d’ascensor.
De dalt a baix, mur
amortitzat al segle i,
amb paviment d’opus
signinum, retall i pou
contemporani.

A l’excavació del fossat, sota el gran dipòsit i
tallat per la rasa de construcció del pou contemporani i un retall circular reblert de runa
contemporània, entorn dels 4 msnm, hi apareix un estrat de coloració marró fosc amb gran
quantitat de restes de tègula i ímbrex. Aquest
nivell, de 10 cm de potència, cobreix un altre
estrat d’anivellament compost per argila llimosa de color marró molt fosc, de 26 cm de potència i amb presència de materials romans de
l’època imperial que inclouen ceràmica africana de cuina (una vora de cassola Ostia III 267)
i àmfora bètica i africana.
El segueix un altre estrat d’anivellament compost per argiles soltes i de color marró clar,
d’escassos 8 cm de potència i cert pendent
vers el nord-oest amb materials similars als
documentats al nivell superior. Aquest estrat
cobreix un gran paquet sedimentari de 65 cm
de potència compost per argiles de color marró
clar amb restes de morter i fragments de pedra de mida petita, que ha donat un conjunt
important de materials dels quals destaca una
llàntia del tipus Dressel 20, datada del segle i,
i diversos fragments de cassoles i tapes de ceràmica comuna africana datats d’entre els segles i i v, amb una preeminència especial de
produccions dels segles i i iii.
En aquest estrat es documenta una fossa de
planta circular i secció còncava d’aproximadament 70 cm de diàmetre i reblerta per un únic
estrat d’amortització amb material de l’època
imperial i que, per la seva forma i dimensions,
podríem classificar com a cubeta d’emmagatzematge o possible fons de dolia.
Sota aquest gran paquet sedimentari,
a 2,92 msnm i excavat a les sorres de platja, ha
aflorat un mur del qual només s’ha pogut documentar la cara est, que s’estén cap a l’oest fora
dels límits del fossat. Està fet a base de pedres
desbastades de mida petita i mitjana lligades
amb morter de calç blanc. El tram documentat
té una llargària d’1,89 m, una amplada màxima
de 70 cm i una alçària de 25 cm; destaca la
presència d’un fragment d’opus signinum en el
cantó sud occidental. n Òscar de Castro López
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Casa de la Ciutat

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Baiximperial (segles iii-iv). Tardoromana (segles iv-v).

Ubicació
Plaça de Sant Jaume, 1

Paraules clau
Bàrcino. Murs.

Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Casa de la Ciutat
Dates
15-23 d’octubre de 2018
Codi
061/18
Motiu
Implantació d’una nova
pilona retràctil a la porta
principal de la Casa de la
Ciutat
Promotor/Propietari
Direcció de Logística i
Manteniment de
l’Ajuntament de
Barcelona / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Anna Bordas Tissier
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Anna Bordas Tissier i
Àlex Moreno Gómez
Fotografia
Anna Bordas Tissier

El control arqueològic responia a diverses motivacions de caràcter històric i arqueològic. En
primer lloc, la intervenció s’ubica al centre de
la ciutat romana de Bàrcino, molt a prop del
fòrum, i de les restes documentades al carrer
de Sant Honorat (Florensa, Gamarra, 2006)
i a la plaça de Sant Miquel (Raya, Miró, 1991;
Granados, Raya, 1993; Suau, 2002), com
també de les localitzades al carrer de la Ciutat (Soberón, 2006; Moreno, 2008). A més a
més, les intervencions realitzades a l’interior de
l’edifici en diverses estances han proporcionat
restes d’aquesta època de diversa envergadura
(Huertas, 1995; Huertas, 1999; Suau, 2002;
Espejo, 2009).
Els treballs es van dur a terme just davant de
la porta principal de la Casa de la Ciutat, a la
plaça de Sant Jaume. Es van retirar sis peces del
paviment, i es va crear una cala de 2,20 m de
llarg per 1,50 m d’ample, la qual es va haver
de rebaixar un total d’1,75 m, aproximadament. Els treballs del sector 2 van consistir en
la construcció de la regata per col·locar els dos
tubs de conducció elèctrica, la qual tenia una
fondària de 25 cm i una amplada de 10 cm, que
respon a la línia de llambordes que emmarca
el paviment de la porta. Al sector 3, els treballs
van consistir en la retirada de la llosa marcada
que es transformarà en un registre practicable. Les connexions fins a l’interior de la dependència del cos de guàrdia de la Casa de la
Ciutat es van fer aprofitant les canalitzacions
existents, que passaven per sota d’aquesta llosa. Tots els treballs es van fer manualment.
Un cop aixecades les lloses de pedra que configuren el paviment actual i la seva solera de
formigó, a uns 40 cm del sòl actual, van aparèixer diverses estructures de cronologia ac
tual. A la zona propera a la porta d’entrada es va
documentar la fonamentació de l’actual façana
de la Casa de la Ciutat. Es tractava d’un mur
de morter de calç, pedres i maons fet amb la
tècnica de l’encofrat perdut. Es va poder documentar en una amplada de 45 cm i ocupava

Ubicació dels sectors intervinguts a l’entrada de
l’Ajuntament.

tota la llargada de la cala. Pel que fa a la seva
potència, es van poder documentar 1,75 m, la
cota final de la cala, però el mur continuava
més avall, per sota del tortorà, el qual aflorava
a 1,60 m de fondària des del sòl actual. Enfront
d’aquest mur, a l’altre costat de la cala, la capa
de formigó cobria un tub de ferro d’una conducció antiga d’aigua. Es va documentar també la seva rasa de construcció i el farciment de
sorres de la rasa. Finalment, a l’extrem est de la
cala, al costat del carrer de la Ciutat, es va do-

Fonamentació del segle xix de la façana de
l’Ajuntament a la plaça de Sant Jaume.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 62

cumentar una arqueta de maons, com també
la rasa i el farciment de sorres de la construcció.
Per sota d’aquestes estructures cobertes pel
formigó es va documentar l’existència d’una
seqüència arqueològica de l’època romana.
Les rases tant del tub de ferro com de l’arqueta havien tallat un estrat de l’època romana,
definit per sorres i argiles de color marró amb
material atribuïble als segles v-vi (ceràmiques
de terra sigil·lada clara D, olles comunes de
vores exvasades...), el qual cobria un mur anterior de l’època romana. Aquest mur d’opus
caementicium presentava una cara vista allisada,

Vista general de les restes muràries documentades.

Mur romà orientat est-oest enfront de la façana de l’Ajuntament.

estava orientat d’est a oest i va poder ser documentat en una amplada màxima de 30 cm, una
llargada d’1,50 m i una potència total d’1 m.
No obstant, pel que fa a l’amplada, pel que
sembla devia continuar per sota de la canonada de ferro. No presentava una fonamentació
diferent del parament documentat, i tan sols es
va detectar una rebava de morter per damunt
de la capa de tortorà.
A aquest mur s’hi adossava un segon mur, també romà, en sentit nord-sud. Aquest segon mur
estava cobert per l’estrat amb material arqueològic dels segles v i vi i presentava un alçat de
pedres anguloses i de diferent mida, lligades
amb morter de calç, en els 70 cm inferiors,
que devien correspondre a la fonamentació,
i on es va observar un carreu rectangular
que devia haver estat reaprofitat d’alguna altra construcció. Per damunt d’aquests 70 cm,
el mur sembla que devia haver estat objecte
d’un realçat fet amb pedres de 20 cm com a
màxim tallades a manera de carreuons. En
total, presentava una potència de 90 cm i es
va poder documentar una amplada de 30 cm,
ja que estava afectat per l’arqueta actual i per
la fonamentació del segle xix de la façana de
l’Ajuntament, amb la qual cosa tan sols es van
posar al descobert uns 50 cm de llarg.
Ateses les restes documentades, es va excavar
la cala amb més cura, atès que hi podria haver restes d’un possible paviment o nivell d’ús
associat a aquests murs. D’aquesta manera, per
sota de l’estrat d’argiles i sorres amb material
dels segles v i vi, amb una potència de 60 cm,
es va documentar un segon estrat amb restes

Detall de la façana del mur romà orientat est-oest.
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Mur romà orientat nord-sud, perpendicular a la
façana de l’Ajuntament.

Detall de la factura del mur romà orientat nord-sud.
Carreu amb empremta.

de morter i runa i ceràmica romana del mateix
període. Aquest segon estrat tenia una potència de 30 cm i en cobria un altre, també de la
mateixa cronologia però de composició més
llimosa amb sorres. En aquest estrat hi havia la
rasa de fonamentació del mur orientat est-oest,
on es van localitzar restes de material arqueològic amb una cronologia molt semblant a la
dels estrats anteriors. Finalment, la seqüència
estratigràfica s’acabava a 1,65 m de fondària
amb l’aparició de les argiles vermelles amb nòduls de carbonat (tortorà), que correspon al
subsol geològic. A la zona central de la cala es

va documentar un retall de planta circular amb
un diàmetre de 60 cm i una potència de 45 cm
excavada al tortorà i reomplerta per argiles i
sorres. Estava afectat per la fonamentació del
segle xix. Cronològicament també es podria
situar als segles v i vi. En definitiva, no es va
documentar cap resta de paviment o nivell
d’ús; tan sols en un estrat es va recuperar un
fragment descontextualitzat d’opus signinum.

Estructura excavada al subsol del tortorà i tallada per la fonamentació del segle xix.

Per necessitats de l’obra, la capa de tortorà es
va rebaixar uns 10 cm i la fonamentació del
segle xix (60 cm de llarg per 45 cm d’ample
i 1,75 m de potència) de la façana de la Casa
de la Ciutat es va haver de desmuntar parcialment, mentre que els murs de l’època romana
es van deixar intactes i es van cobrir mitjançant
geotèxtil, capa de plàstic i sauló i, finalment,
una capa de formigó de la base de l’estructura
de la pilona.
Tot i que estem en procés de redactar la memòria definitiva de la intervenció arqueològica, es poden assenyalar algunes conclusions
a manera d’hipòtesis de treball. En primer
lloc, una de les qüestions que destaquen de
la seqüència cronològica documentada és la
inexistència d’estrats de cronologies més recents. Per sota de la capa de formigó actual,
els estrats excavats corresponen tots a una
cronologia romana, entre els segles v i vi
(l’estudi del material ceràmic ens permetrà
definir una mica més la datació). Aquests estrats estan tallats per la fonamentació del se-
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Sant Jaume, molt desconegut fins al moment.
Malgrat que es tracta d’una cala de dimensions
petites, indica que en aquest sector de la plaça
hi havia edificacions. n Anna Bordas Tissier
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Planta general del castell amb indicació dels diferents
espais que componen la fortificació.
Dibuix: Ajuntament de Barcelona

Cronologia
Segles xvii-xx.
Paraules clau
Castell de Montjuïc. Fortificació militar.
Arquitectura militar. Fortí. Guerra dels Segadors.

Entre els anys 2015 i 2018 es van dur a terme
un seguit d’actuacions a tot el recinte del castell de Montjuïc amb l’objectiu de millorar-ne
l’accessibilitat i obrir al públic diferents espais
de la fortificació. En paral·lel es van executar
treballs de modernització de les instal·lacions
generals del castell que havien quedat obsoletes, a fi d’adequar-les a les necessitats dels nous
usos de l’equipament. El conjunt d’aquestes
intervencions ha afectat especialment els diferents nivells del primer recinte del castell, però
també s’ha perllongat fins al segon recinte, on
s’ha construït el nou centre d’instal·lacions,
del qual parteixen la majoria de conduccions
de serveis que es distribueixen per la resta del
castell. Algunes d’aquestes actuacions, que
sempre han tingut seguiment arqueològic, es

van concloure el mateix 2015. En el decurs
del 2016 es van continuar els treballs, que es
van perllongar durant una part de l’any 2017,
moment en el qual van finalitzar la major part
de les actuacions.1 Per motius tècnics van quedar pendents d’executar els treballs previstos a
les sales 34 i 35, que envolten el pati d’armes.
Aquestes actuacions es van dur a terme finalment el 2018 i són les que són objecte d’aquest
article.
La primera construcció coneguda al cim de la
muntanya és una torre de senyals marítims
documentada des del segle xi i que es va mantenir fins a mitjan segle xviii. Ja al segle xvii
s’hi va aixecar un primer fortí, nascut de la
necessitat de protegir la ciutat de Barcelona
1. Vegeu-ne els articles corresponents als Anuaris dels
anys 2015, 2016 i 2017.
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Detall de les sales de les
ales nord-est i nord-oest
afectades pels projectes
iniciats el 2015, amb les
restes arqueològiques
documentades.
Dibuix: Júlia Miquel

de les tropes castellanes durant la guerra dels
Segadors (1640-1655). Aquesta petita fortalesa
va ser una iniciativa de les autoritats municipals, que se’n van ocupar de la construcció i el
manteniment durant la guerra. Un cop acabat
el conflicte, el fortí va passar a la Corona, que
durant el darrer terç del segle xvii i la primera meitat del segle xviii el va anar ampliant,
especialment amb la construcció d’un recinte
exterior delimitat per baluards i un fossat perimetral. De tota manera, no fou fins al tercer
quart del segle xviii que es va cloure la construcció del castell, gràcies a l’impuls que li va
donar el projecte redactat el 1751 per l’enginyer militar Juan Martín Cermeño. És arran
d’aquest projecte i de la seva execució entre els
anys 1753 i 1779 que el castell i les seves defenses van quedar completats i la fortificació va
adquirir, a grans trets, la seva fesomia actual.
La intervenció a les sales 34 i 35
Les sales que es disposen al voltant del pati d’armes de l’edifici principal del castell han estat
objecte de diversos projectes de restauració en
els darrers anys, que han permès rehabilitar
bona part d’aquestes sales. Concretament en el
marc de les intervencions del 2010 i el 2011 es
van restaurar la majoria de les que se situen a la
banda de mar i, també, d’altres de les ales contigües. Més tard, durant la intervenció del 2016
es va actuar sobretot a les sales situades a l’extrem nord del pati d’armes (26, 27, 29, 30, 31,
32, 33, 36, 37 i 38). A grans trets, els projectes
arquitectònics han suposat la substitució de la

pavimentació antiga per una de nova a totes
les sales, a més de l’obertura de les rases de
serveis necessàries en cada cas en funció dels
nous usos a què estaven destinats els diferents
espais un cop remodelats. Tots aquests treballs,
com també el repicatge de les parets i del sostre
abans de la col·locació dels nous revestiments
interiors, han estat objecte de seguiment arqueològic. Aquestes actuacions han permès
recuperar molta informació, sobretot referida
a l’evolució dels usos d’aquests espais al llarg
del seu període de funcionament.
Durant l’any 2018 es va dur a terme la remodelació de les dues darreres sales que quedaven
del projecte del 2015, situades a l’extrem nord
de l’ala nord-oest de l’edifici i assenyalades
amb els números 34 i 35.
A escala general podem dir que les sales que
envolten el pati d’armes del castell pertanyen a
dos moments constructius, que es fan evidents
per les diferències en les dimensions i els materials utilitzats per edificar-les. D’una banda, les
de la zona central de l’ala de mar, més petites
i cobertes amb volta de pedra, són en realitat
vestigis de l’antic fortí que hi havia al cim de
Montjuïc abans de la reforma del tercer quart
del segle xviii. La resta, caracteritzades per
unes dimensions més grans, per l’ús del carreuó a la façana i pel fet d’estar cobertes amb
volta de maó, responen al moment constructiu
del segle xviii. Les sales tal com les coneixem
no figuraven al projecte original de Cermeño,
sinó que es deuen a un canvi de plantejament
decidit un cop iniciada l’obra.
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Detall de la porta de comunicació entre les sales 34 i 35.
Foto: Josep M. Vila

Detall de la porta de comunicació entre les sales 33 i 34.
Foto: Josep M. Vila

Les sales disposen d’una estructura força
unitària, amb una porta que dona al corredor que es forma al voltant del pati d’armes i
una finestra oberta a l’exterior. Habitualment
disposen d’un paviment, que hem interpretat
com l’original, compost per rajoles quadrades de 24 cm de costat. A partir d’aquesta estructura bàsica, cada sala incorpora elements
específics que estan relacionats amb l’ús a
què estaven destinades en el moment de la
construcció: xemeneies construïdes dins del
mur de façana per a les estances destinades
a habitació dels caps i els oficials, portes de
comunicació entre les sales quan era necessari, etc. Evidentment, aquestes sales han patit
nombroses modificacions d’ús al llarg del seu
període de funcionament, que han comportat
canvis en la compartimentació i altres modificacions que s’han anat documentant al llarg
del seguiment dels treballs.

les, no disposen de porta de comunicació amb
el corredor, sinó que es comuniquen entre si i
amb la sala 33. Es tracta de portes d’1,70 × 2 m
cobertes amb una llinda d’arc rebaixat feta de
maons posats de punta. Els brancals acostumen
a estar formalitzats amb el mateix paredat del
mur del qual són solidàries les portes. Aquest
tipus és el que trobem en totes les portes originals de comunicació entre sales.

Pel que fa a l’espai que ens ocupa, les sales 34
i 35, per la seva posició a l’extrem de l’ala
nord-oest del castell, presenten unes característiques diferents de les altres sales. En primer
lloc, tenen unes dimensions significativament
més petites que les que documentem a les altres sales. En aquest sentit, la 34 és una sala
de planta rectangular de 5,20 m d’amplada
i 8,10 m de llargada, amb una alçària màxima al centre de la volta de 4,15 m. Per la seva
banda, la sala 35, situada just a la cantonada
nord de l’edifici, té una amplada de 3,8 m i una
llargada de 6,85 m, amb una alçària màxima
de 3,48 m. A diferència també de les altres sa-

Pel que fa als resultats de la intervenció, distingim dos aspectes: d’una banda, les dades
que ens ha proporcionat sobre l’estructura de
l’antic fortí de Montjuïc i, de l’altra, l’evolució
dels usos de les sales actuals.
Estructures de l’antic fortí
En el moment de redactar el projecte d’intervenció arquitectònica en aquestes sales, ja es
va preveure la possibilitat que en algunes hi
apareguessin traces de la fortificació anterior
a l’actual castell, que tenia el seu cos princi
pal a la zona del pati d’armes. Aquesta previsió
es va fer a partir de la superposició d’un plànol
del primitiu fortí i d’un aixecament topogràfic
actual. Com a element pont es va utilitzar un
dibuix fet a la segona meitat del segle xviii on
apareixia el castell actual però encara marcant
la posició del primitiu fortí.
Basant-se en aquesta superposició es va preveure la possibilitat que a sota de les sales de
la cantonada nord es localitzés el baluard que
tancava per aquest punt el recinte primitiu.
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Planta amb la
superposició de les
estructures de l’antic
fortí i les del castell
actual.
Muntatge: Maria Pujals

de completar en planta i secció l’estructura
arqueològica.

Detall de la superposició
de les estructures de
l’antic fortí a la zona de
les sales 33-35.
Muntatge: Maria Pujals

De tota manera, el fet que majoritàriament la
intervenció arquitectònica es limités a la substitució de paviments va reduir la possibilitat de
localitzar restes d’aquest primitiu fortí als punts
on s’havien previst rases per a serveis, que sí
que assolien una profunditat suficient per poder localitzar estructures d’aquesta primera
fase.2 Evidentment, quan s’identificava algun
element arqueològic vinculat amb aquest fortí
inicial es feia l’ampliació necessària de la rasa
de serveis prevista pel projecte, amb l’objectiu

2. D’aquesta manera, per exemple, a la sala 36 rehabilitada
el 2016 i sota la qual es devia situar l’ala dreta del baluard
nord, no es va poder documentar aquesta estructura, ja que
l’actuació no va sobrepassar el nivell de pavimentació original de la sala.

En aplicació d’aquest protocol, quan en el
transcurs de l’obertura de la rasa de serveis
que travessava les sales 34 i 35, aproximadament pel centre, es van detectar traces del que
semblava que era la paret del baluard, es va ampliar la zona excavada fins a poder delimitar
la totalitat de l’estructura. Això va permetre
localitzar un tram d’uns 8,25 m de llargada de
la base de la cara esquerra del baluard nord
de l’antic fortí. Es tracta d’un mur atalussat fet
amb paredat de pedra i calç amb una potència
conservada de 140 cm en el tram observat, ja
que el substrat geològic sobre el qual s’assenta fa pendent cap a la banda est. Pel que fa a
l’amplada, supera els 125 cm, que és el màxim
que s’ha pogut documentar. Pel que s’ha vist
en els altres punts on s’han localitzat traces
de baluards d’aquesta primera fase, aquestes
parets revesteixen els afloraments rocosos, fet
pel qual només acostumen a disposar de cara
vista per la banda exterior, mentre que la interior és irregular, si més no en les cotes on
s’han pogut documentar
Amb aquesta troballa, tot i que parcial, s’ha
completat la documentació arqueològica del
perímetre de l’antic fortí, del qual es conserva
bona part de la façana de mar (recordem que
part de les sales d’aquell costat i els calabossos
del nivell intermedi en formaven part) i del
qual també s’han identificat arqueològicament
el baluard sud (campanya del 2010) i l’occidental (campanyes del 2010 i el 2015), així com
diferents trams de les seves cortines.
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Planta de les estructures
arqueològiques
documentades a les
sales 34 i 35. En punts
suspensius, la traça de
la cara del baluard del
primer fortí.
Dibuix: Júlia Miquel

reforçament dels murs exteriors dels baluards
del primitiu fortí, que són les que expliquen
les diferències detectades arqueològicament.
Les sales

Vista del tram de la cara
esquerra del baluard
nord de l’antic fortí
documentada durant la
intervenció a les sales 34
i 35 de l’any 2018.
Foto: Josep M. Vila

En vista de les dades recollides i davant l’evidència que els sistemes constructius detectats
en els diferents punts on s’han localitzat traces
del fortí són molt diferents (carreus al baluard
oest, paredat al septentrional i al meridional),
queda clar que no van ser edificats en el mateix
moment i que responen a fases constructives diferenciades. Cal pensar, per tant, que basant-se
en l’estructura inicial del fortí aixecat per la ciutat durant la guerra dels Segadors, i en el marc
dels successius treballs d’ampliació i reforma
del castell engegats sobretot al llarg del darrer
terç del segle xvii, es van dur a terme obres de

Pel que fa a l’ús de les sales 34 i 35 en el marc
del període de funcionament del castell actual, sembla clar que les casamates de la 33 a
la 36 formaven un conjunt unitari ja des d’un
bon principi. En aquest sentit, es documenten portes originals de comunicació entre les
sales 33, 34 i 35 i des de la primera amb la
sala 36, que és l’única amb accés al pati d’armes. Aquesta constatació concorda amb les
dades documentals que coneixem. En aquest
sentit, disposem d’un plànol aixecat durant les
obres de construcció del castell a la llegenda
del qual s’esmenten els usos a què estaven destinades algunes de les sales. D’aquest dibuix
es dedueix que les quatre dependències que
ocupen el quadrant septentrional del recinte
(sales de la 33 a la 36) estaven destinades a
l’habitació del governador del castell. Aquest
ús unitari podria lligar amb les connexions
interiors detectades entre aquestes quatre sales
que acabem d’esmentar. A finals del segle xix,
les sales es mantenien unides i eren utilitzades
com a habitatge del sergent major.
El 1902 s’inicia el projecte que preveia el trasllat al castell de Montjuïc de les presons militars que fins a aquell moment estaven situades
a les casernes dels Docks de Barcelona. Això
va comportar la reorganització dels usos de
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Detall d’un plànol antic del castell on apareixen
algunes de les subdivisions internes de les sales i,
també, les portes de comunicació entre aquestes sales.
España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y
Cultura Militar. AGMM. Cartoteca.

diversos espais de la fortalesa, especialment
dels pavellons del quadrat, alguns dels quals
van passar a ser utilitzats com a dependències
penitenciàries. Aquests nous usos van obligar
paral·lelament a redistribuir entre la resta de
pavellons els serveis que fins a aquell moment
estaven situats a les casamates ara ocupades
per la presó. No sabem fins a quin punt, però
de ben segur que aquests canvis van afectar
també les habitacions del sergent major. Després de la reconversió del castell en museu militar, les sales 34 i 35 es van destinar a allotjar
l’estació transformadora i altres instal·lacions
de l’equipament, funció que van tenir fins a
l’inici dels treballs de rehabilitació de les sales
el maig del 2018.
Lògicament, no han quedat gaires evidències
dels usos primitius de les sales. L’excavació del
subsol va permetre documentar restes del paviment ceràmic original de les sales, semblant
a l’identificat a la resta de pavellons. Pel que fa
als paraments, el repicatge de les parets de la
sala 35 va permetre identificar, en una de les
parets, una antiga llar de foc, segurament original, que més modernament va ser transformada en cuina econòmica. Aquests mateixos
treballs van permetre localitzar les portes originals de comunicació interior entre les sales,
alguns armaris i altres obertures fetes en el
gruix dels murs i posteriorment tapiades. Pel
que fa als acabats superficials, es van poder localitzar les restes d’un element decoratiu, possiblement original, que es va salvar dels repicatges generalitzats de les parets que es van fer
durant la transformació de les antigues casamates en sales del Museu Militar de Montjuïc.
És un element molt senzill que representa una
estrella de vuit puntes situada en un extrem del
sostre de la sala 34. n Josep M. Vila i Carabasa

Detall de l’estrella de vuit puntes envoltada d’una
sanefa que es va localitzar al sostre de la sala 34.
Foto: Josep M. Vila
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Carrer dels Còdols, 9
Carrer de la Rosa, 2
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles iv-v. Segle xiv. Segle xix.

Ubicació
Carrer dels Còdols, 9 /
Carrer de la Rosa, 2

Paraules clau
Semisoterrani. Urbanisme medieval. Vilanova dels
Còdols.

Districte
Ciutat Vella
Dates
29 de gener – 28 de
febrer de 2018
Codi
019/18
Motiu
Rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Particular
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Jordi Serra Molinos i
Mireia Crespo Selfa
Equip
Laro Bonvehí
Aixecament de
planimetria i fotografia
Jordi Serra Molinos
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Els treballs de reforma i rehabilitació dels baixos de l’edifici situat al carrer dels Còdols, 9 i al
carrer de la Rosa, 2 (Ciutat Vella) implicaren la
realització d’un seguit de treballs arqueològics
preventius, que es van dur a terme de manera
paral·lela al projecte d’obra.
Cal mencionar que la intervenció comportà
la documentació de les possibles restes patrimonials afectades pels rebaixos practicats en
aquest indret, a causa de l’inici dels treballs sense el control arqueològic pertinent. El Servei
d’Arqueologia de Barcelona va incorporar la
realització d’una cala arqueològica com a mesura correctora, més enllà de les cotes d’afectació establertes en el projecte de reforma. Finalment, la intervenció quedava completada amb
el control arqueològic preventiu que calia dur
a terme a l’espai de l’obra que no fou prèviament rebaixat sense seguiment arqueològic. Un
cop evidenciada la presència d’estratigrafia arqueològica, s’inicià en aquest punt l’excavació
amb metodologia arqueològica dels elements
patrimonials apareguts, amb l’objectiu de documentar-los, fins a assolir la cota d’afectació
del projecte urbanístic (4,26 msnm).

A continuació detallem la seqüència cronològica dels elements patrimonials documentats i
presentem les conclusions interpretatives que
se’n van derivar.
En primer lloc, cal parlar de la constatació de
la presència d’un potent nivell d’argiles baix
imperials registrades a les cotes més baixes de
la cala informativa. En concret, els materials
ceràmics recuperats mostren un lapse cronològic situat entre els segles iv i v dC, sense poder
associar l’estratigrafia a estructures constructives. Era ja coneguda la presència de nivells baix
imperials a les proximitats de l’espai intervingut, com és el cas del carrer d’en Rull, 10-14, el
carrer de Nou de Sant Francesc, 9-13 i el carrer
dels Còdols, 22 (Juárez, 2006; Nebot, 2013).
Seguidament, els treballs d’excavació han
permès determinar la presència de diferents
nivells estratigràfics, datats, gràcies a la recuperació del material ceràmic associat, del segle xiv. Cal destacar la documentació de dos
paviments de terra premsada, els quals funcionaren coetàniament amb un mur d’aquesta
mateixa datació.
Els dos nivells de circulació esmentats cobrien
una estructura documentada pràcticament a
tocar de la cota d’afectació establerta. A tall
d’hipòtesi, basant-nos en el fet que presenta
una única filada d’ample amb una sola cara
vista, es podria tractar d’un dipòsit o bé d’una
fossa sèptica.
Pel que fa a la interpretació, cal emmarcar els
nivells del segle xiv documentats amb la trama urbana baixmedieval d’aquest sector de la
ciutat. En efecte, l’espai s’urbanitzà fortament
arran de la construcció, al llarg de la segona
meitat de segle xiii, de la muralla que va permetre el creixement de la ciutat en direcció Llobregat. Es tracta de la construcció, engegada pel rei
Jaume I, que va tancar un nou perímetre fortificat fins al límit amb l’actual Rambla. Aquest
fet permeté el creixement urbà entre els límits
de l’antic recinte emmurallat d’origen romà
i l’espai del raval de la Vilanova dels Còdols.

Arc de descàrrega sobre els nivells de fonamentació de l’edifici del segle xix.

A continuació, els treballs arqueològics han
mostrat que aquesta estratigrafia del segle xiv
queda tallada per un conjunt d’estructures
posteriors, però prèvies a l’edificació del se-
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D’altra banda, la documentació esmentada
dels rebaixos realitzats sense control arqueolò
gic va permetre localitzar dos envans enlluïts,
juntament amb les restes d’una pavimentació
enrajolada. Aquests elements determinen
l’existència en aquest espai d’un semisoterrani
coetani de l’actual finca del segle xix. El rebaix
sense control arqueològic, doncs, afectà exclusivament el semisoterrani, junt amb l’estrat
d’amortització d’aquest espai.
Podem citar un paral·lel molt proper a l’espai
d’aquest tipus de semisoterrani, documentat
al carrer d’Avinyó, 30, el carrer de n’Arai, 10,
i la plaça de George Orwell, 4-5. També en
aquest cas els semisoterranis tenien envans,
enrajolats i enlluïts pintats en blau idèntics als
localitzats en aquesta intervenció. En aquell
cas, els semisoterranis foren creats dins una
fase de reformes desenvolupades l’any 1847
(Serra, 2017). Pel que fa a la finca del carrer
dels Còdols, 9, coneixem gràcies als Quarterons
de Garriga i Roca que ja l’any 1854 la finca objecte d’aquests treballs de rehabilitació havia
estat edificada feia poc.

Nivells d’ús del segle xiv tallats pel conjunt d’estructures modernes.

Mur del segle xiv, parcialment reaprofitat per l’edificació del segle xix.

gle xix. Parlem d’un dipòsit i d’un mur, juntament amb una canalització conservada molt
deficientment. Per desgràcia, però, l’absència
d’estratigrafia associada a aquestes estructures
impedeix fer-ne una datació absoluta i només
es pot oferir un terminus post quem als nivells del
segle xiv i ante quem a l’edificació del segle xix.
Parlem ara dels elements associats a la mateixa
edificació objecte de les obres de reforma que
motivaren la intervenció arqueològica. D’una
banda, l’excavació de la cala informativa va permetre documentar els nivells de fonamentació
vinculats a l’actual edifici erigit al segle xix.

Encara pel que fa a l’edificació del segle xix,
hem de fer referència a la localització d’un
pou de captació d’aigua, com també d’una
canalització vinculada, en aquest cas, al sanejament de la finca cap als sistemes de clavegueram. Ambdós elements es documenten a
l’àmbit est de l’espai intervingut. Aquí no es
registra la continuïtat del semisoterrani, el
qual quedava limitat als espais més propers
a la façana del carrer dels Còdols. Aquest fet
determina la conservació de l’estratigrafia
medieval i moderna descrita més amunt, la
qual devia quedar afectada en la resta dels
àmbits on es desenvolupà l’espai semisoterrat.
n Jordi

Serra Molinos
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Carrer dels Còdols, 13

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xvi-xix.

Ubicació
Carrer dels Còdols, 13

Paraules clau
Estructures edilícies. Mur. Fonamentació.
Rebliment. Pilar.

Districte
Ciutat Vella
Dates
16-27 d’abril de 2018
Codi
045/18
Motiu
Conèixer l’estat dels
fonaments de la finca
Promotor/Propietari
Spirit Bcn Codols, SL
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Pau Gómez Aramburu
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Pau Gómez Aramburu

Les tasques de control i excavació arqueològica han permès documentar tota una sèrie
d’estructures arqueològiques a partir de cinc
sondeigs que es poden incloure en tres períodes cronològics diferenciats: una primera fase
d’ocupació de l’espai durant els segles xv i xvi,
de la qual només s’han pogut documentar un
parell d’estrats sense cap estructura relacionada; una segona fase de l’època moderna, en
què l’espai queda en desús i és amortitzat als
segles xvii i xviii, i una de més recent, relacionada amb l’immoble actual.
La fase més antiga ha estat documentada a
partir d’un parell d’estrats. En un dels estrats
s’ha recuperat material ceràmic dels segles xv
i xvi. En ambdós estrats veiem que les fonamentacions prèvies a l’edifici actual seccionen
l’estratigrafia esmentada, fet que ens situa en
un moment posterior a la fase constructiva més
antiga documentada.
D’altra banda, ha estat possible documentar
tot un seguit d’estructures de l’època moderna, que podrien pertànyer a una segona fase
d’ocupació de l’espai, com són tota una sèrie de
murs, paviments i fonamentacions que denoten
una disposició de l’espai diferent de la que avui
trobem a l’immoble del carrer dels Còdols, 13.
Malgrat això, totes les estructures sembla que
tenen la mateixa trama que l’edifici actual. Alguns elements d’aquest moment van ser utilitzats en la construcció de l’edifici que hi ha avui
dia en aquest indret, com és el cas d’un mur que
trobem al cantó oest de l’immoble. En aquest
cas, veiem que aquest element i l’altre mur devien formar un espai soterrat, ja que les parets
d’aquest espai són a cara vista. Posteriorment,
un cop s’amortitza tota la seqüència moderna
durant els segles xvii i xviii, com hem pogut
documentar per mitjà dels estrats d’amortització amb materials d’aquesta cronologia, es va
utilitzar el mur per construir l’edifici actual, a
manera de fonamentació. Això pot ser degut al

Fonamentacions documentades en un dels sondeigs
realitzats.

fet que es tracta d’un mur que delimita l’espai
de la finca amb l’immoble del costat. D’aquesta
manera, es pot constatar que la parcel·lació del
carrer és igual a la que trobem actualment, com
a mínim des de l’època moderna.
Gràcies a la documentació disponible, com és
el cas dels Quarterons de Garriga i Roca (18561862), que cataloguen aquest edifici com
d’antiguitat mitjana, podem contrastar l’horitzó cronològic, que ens mostra el material
ceràmic a partir del qual hem datat aquesta
segona fase i que situa el moment del seu desús
cap al segle xviii, per posteriorment construir
l’edifici que trobem avui dia en aquest indret
aprofitant alguns elements d’edificis anteriors.
Amb la construcció de l’edifici que ocupa
aquest espai es va abocar un nivell de runes
que regularitzà la cota al llarg de tot l’edifici,
amortitzant espais a partir de rebliments que
en alguns punts van arribar a apujar la cota
de circulació fins als 1,20 m respecte a la fase
anterior.
Ateses les característiques de l’obra, no ha estat
possible identificar la funció de cap d’aquests
àmbits ni la cronologia de moltes d’aquestes
estructures. Tot i això, els elements identificats durant la intervenció arqueològica permeten constatar l’existència d’una edificació
de l’època moderna prèvia a la construcció de
l’edifici actual. n Pau Gómez Aramburu
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Carrer del Comerç, 19-25 i 42-58

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Època moderna i contemporània.

Ubicació
Carrer del Comerç, 19-25
i 42-58

Paraules clau
Rec Comtal. Barri de la Ribera. Guerra de Successió.

Districte
Ciutat Vella
Dates
5 de febrer – 2 de març
de 2018
Codi
021/18
Motiu
Pla de cales previ al
projecte d’urbanització
del tram del carrer del
Comerç entre els carrers
de la Fusina i de la
Princesa
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa adjudicatària
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives
Auxiliar
José Manuel Espejo
Blanco
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Vanesa Triay Olives

Els treballs portats a terme en aquesta intervenció han consistit en l’obertura de quatre
cales, dues a cada extrem del carrer del Comerç en el tram entre els carrers de la Princesa
i de la Fusina. Aquests treballs s’emmarquen
en el context d’urbanització d’aquest sector
del barri de la Ribera. Es tracta d’un pla de
cales previ a la redacció definitiva del projecte
executiu. La finalitat d’aquestes cales és, d’una
banda, localitzar els serveis afectats i, de l’altra,
mirar d’esbrinar a quina cota es localitzen les
estructures arqueològiques.
La intervenció arqueològica portada a terme
s’ha acotat als rebaixos necessaris per als treballs de l’obra, de manera que les dades obtingudes en el decurs d’aquests treballs han
estat en alguns casos limitades i parcials. Cal
destacar que, a les cales 1 i 3 (les situades al
cantó Besòs), a banda dels nombrosos serveis
també s’han pogut documentar diverses restes
arqueològiques relacionades amb les darreres
fases d’ocupació del barri de la Ribera, mentre
que a les cales 2 i 4 (les situades al cantó Llobregat) únicament s’han pogut documentar
serveis.

es va aixecar el Mercat del Born —projectat
per l’arquitecte Josep Fontserè i Mestres— i,
al seu voltant, un seguit de locals dedicats a
l’emmagatzematge i la venda de productes
alimentaris, que van donar vida al barri durant molt de temps. En aquest context es va
construir una nova xarxa de clavegueram. En
el cas concret del tram del carrer del Comerç
afectat per aquesta intervenció, aquestes noves infraestructures van aprofitar el traçat ja
existent, i en desús des del segle xviii, del rec
Comtal, de l’època medieval.
Recordem que el traçat del rec Comtal a l’època medieval en aquest sector de la ciutat passava pel carrer d’en Tantarantana, girava cap
al carrer dels Ventres (actual carrer del Comerç) i s’endinsava per sota de l’actual equipament d’El Born Centre de Cultura i Memòria. Posteriorment, amb la construcció de la
Ciutadella, el traçat del rec medieval es va
veure modificat, de manera que, entre el 1717
i el 1719, es va desviar per sota els edificis de
l’actual carrer del Rec. En relació amb aquesta
fase d’urbanització també s’han documentat
les restes d’un nivell de circulació associades
al nou carrer del Comerç.

Així doncs, es van poder documentar diverses
fases d’ocupació en aquesta zona datades entre
la segona meitat del segle xvii i l’actualitat.
Una part important de les restes s’han de relacionar amb les reformes urbanístiques que ha
patit el carrer del Comerç en els darrers anys,
diversos paviments contemporanis del carrer
i les voreres, nivells de sauló i terres aportades
que cobreixen els nombrosos serveis localitzats
a la zona de les voreres i, també, aportacions de
terres vinculades al terraplenament del carrer
i la calçada, entre d’altres.
A la segona meitat del segle xix, el barri de
la Ribera va patir una remodelació important
relacionada amb un nou procés d’urbanització
que va comportar un canvi en la seva fisonomia. Entre els anys 1869 i 1888 es va enderrocar
la Ciutadella i es van obrir nous carrers, com
el de la Princesa o el del Comerç, alhora que

Vista zenital de la coberta del rec Comtal en el tram
del carrer del Comerç amb Princesa.
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Al llarg del segle xviii fins a la primera meitat del segle xix, aquesta zona del carrer del
Comerç formava part l’esplanada de seguretat
al davant del recinte fortificat de la Ciutadella. La construcció d’aquesta gran fortalesa i
l’establiment d’un territori de seguretat al seu
voltant per Felip v va comportar la destrucció
de part del barri de la Ribera (entre el 1715 i
el 1718) un cop finalitzada la guerra de Successió. D’aquesta fase d’ocupació s’han pogut
documentar diversos nivells de circulació de
terra piconada associats a l’esplanada esmentada. Dos devien formar part dels nivells d’ús de
la fase més recent, de cap a finals del segle xviii
i principis del segle xix, mentre que uns altres tres es podrien datar ja del segle xviii. Els
diversos nivells de circulació estan intercalats
per diverses aportacions de terres usades com
a capes de regulació i anivellament de terreny.
A les cotes inferiors de les cales 1 i 3 (al costat
Besòs del carrer del Comerç) s’ha documentat
un nivell important d’enderroc, datat de principis del segle xviii i que s’ha de relacionar
directament amb el moment de destrucció de
les cases del barri de la Ribera afectades per
la guerra de Successió i el posterior enderroc
motivat per la construcció de la Ciutadella.

Vista en planta del mur d’una de les cases enderrocades
del carrer del Comerç datat de la segona meitat del
segle xvii.

Finalment, els treballs arqueològics han permès documentar l’ocupació d’aquest espai a
la segona meitat del segle xvii. Es localitzà un
mur que devia formar part de les cases que
configuraven aquest sector del barri de la Ribera; en concret, devia formar part del conjunt
de construccions situades al costat Besòs del
desaparegut carrer dels Ventres.
Destaquem, per tant, que les dades obtingudes dels rebaixos portats a terme en aquesta
intervenció fan referència majoritàriament als
estadis d’ocupació més recents d’aquest sector
del barri de la Ribera de la ciutat de Barcelona —èpoques moderna i contemporània. Els
treballs que s’han dut a terme, tal com ja s’ha
esmentat més amunt, s’han ajustat únicament
a les quatre cales establertes en el projecte d’intervenció i cal destacar que en cap dels quatre
rebaixos l’estratigrafia no s’ha exhaurit.
Basant-se en les dinàmiques estratigràfiques
documentades d’aquest sector de Barcelona,
cal remarcar que a les cotes inferiors del carrer
del Comerç es podrien localitzar restes vinculades a l’ocupació d’aquesta zona des de l’època romana, amb presència de necròpolis, fins a
restes del tramat urbà medieval i modern. Per
tant, totes aquestes dades s’hauran de tenir
en compte en futures afectacions del subsol.
n Vanesa Triay Olives

Tram del rec Comtal reaprofitat com a col·lector al
segle xix. Cantonada del carrer del Comerç amb el
carrer de la Fusina.
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Carrer del Comerç, 19-25 i 42-58

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xx.

Ubicació
Carrer del Comerç, 19-25
i 42-58

Paraules clau
Rec Comtal. Antic barri de la Ribera. 1714.

Districte
Ciutat Vella

El tram del carrer del Comerç que era objecte
de reurbanització està situat entre els car
rers de la Princesa i de la Fusina. En aquest
sector de la ciutat actual s’han localitzat restes
tardoromanes, bàsicament una extensa necròpolis, i a l’alta edat mitjana es tenen les primeres referències documentals, entorn del segle x, que parlen d’un barri de pescadors, que
fou el germen de la futura Vilanova del Mar als
segles xi-xiii. Aquest fet va comportar als segles
posteriors la urbanització d’aquest sector, que
va donar origen al barri de la Ribera. No hem
d’oblidar que aquesta expansió de la ciutat va
acompanyada de la construcció, al segle xiv,
de l’església de Santa Maria del Mar i d’una muralla que tancava les noves zones urbanitzades.

Dates
7 de setembre – 31 de
desembre de 2018
Codi
113/18
Motiu
Reurbanització d’un tram
del carrer del Comerç
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa adjudicatària
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
Pere Lluís Artigues i Jordi
Ardiaca Rodríguez
Coordinació
Antoni Rigo Jovells
Equip
ACSA Sorigué
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Rubén Ramírez Roldán i
Jordi Ardiaca Rodríguez

El rec Comtal, construït a mitjan segle x segons les hipòtesis més versemblants, travessa
aquest sector de la ciutat, que va anar adaptant
la trama urbana al recorregut del rec i afavorint
l’establiment al barri de tallers i centres productors que necessitaven aquesta aportació d’aigua.

Una de les grans modificacions urbanes de la
ciutat i, sobretot, del barri de la Ribera va ser
provocada per la guerra de Successió a principis del segle xviii. Catalunya, Mallorca, València i Aragó es van posicionar, juntament amb
Anglaterra, al costat de l’arxiduc Carles d’Àustria, mentre que Castella, al costat de França,
va lluitar per Felip d’Anjou, de la casa dels Borbons. La potència de l’exèrcit castellà i francès
es va imposar i, després de 13 mesos de setge,
Barcelona capitulà l’11 de setembre de 1714.
Les conseqüències de la guerra foren desas
troses per a la ciutat: se’n va arrasar una part
important, el 20 % del total, amb 38 carrers
i 1.202 cases, amb la finalitat de crear una espla
nada de seguretat entre la ciutat i la ciutadella
militar que es va projectar en acabar la guerra.
Aquesta ciutadella, dissenyada per l’enginyer
militar Pròsper de Verboom, era concebuda
per controlar la ciutat i aviat es va convertir en
un símbol de la repressió borbònica. La part
de la ciutat afectada per aquestes demolicions
va ser justament aquesta zona de llevant de Barcelona, la part més activa de la ciutat.
Les demolicions es van fer en diverses fases
l’any 1717. Eren els mateixos propietaris els
qui es feien càrrec de les despeses d’aquest

Interior de la claveguera documentada. Foto: Jordi Ardiaca
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rec Comtal, però, després de mantenir converses amb diversos arqueòlegs i en particular amb
Antoni Fernández, es va arribar a la conclusió
que el tram principal del rec Comtal va ser
amortitzat amb l’enderroc de l’antic barri de
la Ribera el 1717 per fer l’esplanada militar, i
així ha quedat demostrat en les diverses fases
d’excavació realitzades als anys noranta del segle passat i a principis d’aquest segle.1 També
sabem que com a conseqüència d’aquest fet es
va construir una derivació del rec Comtal que
anava per sota els edificis de l’actual carrer del
Rec. L’estructura localitzada durant la intervenció havia de ser una claveguera construïda
en una urbanització posterior.
Es va documentar el registre d’accés a la claveguera, que estava fet amb carreus mitjans i
escairats lligats amb morter de calç i sorra, el
qual recolzava directament en la volta de la
claveguera, de maó massís lligat amb morter
de calç i sorra, disposats a plec de llibre amb
un gruix de dues filades de maons; per tant,
de 0,30 m. A l’interior de la claveguera veiem
que la part baixa de les parets estava enlluïda,
i això impedeix veure bé com eren les parets,
tot i que s’intueix que estaven fetes amb pedres irregulars i maons lligats amb morter de
calç. Amb l’objectiu de documentar de manera
completa l’estructura, el Servei d’Arqueologia
de Barcelona va demanar que es fes una excavació a l’interior per poder observar el terra en
aquest punt de l’estructura; per aquest motiu,
es va rebaixar el sediment de 0,50 m format
per l’ús com a claveguera d’aquest tram. El
paviment està compost de rajoles disposades
de pla sense trencajunt.

Brancal espoliat de la porta, amb el marxapeus. Foto: Jordi Ardiaca

Mur divisori de l’àmbit amb el paviment de morter de calç. Foto: Jordi Ardiaca

enderrocament. A més, se’ls va prometre un
reallotjament i unes indemnitzacions que no
van arribar mai.
La Ciutadella borbònica va perviure fins
al 1869, quan sota el govern de la Primera República Espanyola se’n va autoritzar l’enderrocament. Tots aquests terrenys ocupats per la
fortificació i l’esplanada foren reurbanitzats a
partir d’aquell moment.
La reurbanització del carrer del Comerç va
comportar l’obertura de diverses rases per passar les noves conduccions de reg, com també
l’excavació d’escocells per plantar arbres. Tan
sols en dos forats d’arbre es va localitzar una
estructura que en un primer moment es va interpretar com una part del tram originari del

El tram documentat fa 49,50 m de llargada
per 2,06 m d’amplada i per 1,89 m d’alçària.
A l’extrem est s’observa una paret realitzada
amb pedres irregulars i maons lligats amb
morter de calç i sorra, amb una obertura centrada a la part inferior per deixar passar les
aigües brutes quan circulaven per l’interior
d’aquest tram, cap a la claveguera del carrer
de la Fusina. A l’altre extrem es podia observar
un amuntegament de terres que pràcticament
arribaven a tocar el sostre i que van impedir de
veure la continuació a l’altra banda.
En un segon forat d’arbre es va tornar a localitzar la mateixa volta de la claveguera, i una
estructura formada per pedres mitjanes lligades amb morter de calç i sorra, que s’interpreta que podria tenir la finalitat de protegir
1. Carta Arqueològica de Barcelona: http://cartaarqueologica.
bcn.cat/1557 i http://cartaarqueologica.bcn.cat/684.
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la mateixa volta i deixar una superfície a peu
pla, per poder col·locar amb més facilitat els
paviments del carrer. Una estructura similar
es va observar a la volta de la derivació del rec
Comtal al carrer de la Marquesa, 1-1b i el carrer del General Castaños, 2-2b, de Barcelona
(Ardiaca, 2018).

Latrina i un tram de la claveguera. Foto: Jordi Ardiaca

claveguera anterior a la urbanització del barri,
però per la tècnica constructiva la datem del
mateix segle xix.
Va ser necessari substituir un clavegueró en
mal estat, en concret el de la finca número 19;
a l’obertura de la rasa es va localitzar un tram
de mur tallat en els dos extrems, en un costat
per la rasa de claveguera actual del carrer i a
l’altre per la rasa originària del clavegueró. Es
van documentar 3,19 m de llargada per 0,86 m
d’amplada i 0,66 m d’alçària. S’han pogut observar els dos paraments del mur; la cara oest
estava en millor estat de conservació, presentava restes d’un enlluït de color blanc i en una de
les juntes dels carreus hi havia un clau de ferro
sense que se n’hagi conservat el cap. La cara
est no estava tan ben conservada a la part superior, i també s’hi observaven restes d’un enlluït
de color blanc. No es va documentar cap ni
vell de circulació associat a aquesta estructura
que pugui ajudar a datar-la, sinó que tan sols
tenim com a referència la tècnica constructiva
que apunta cap a un mur dels segles xv i xvi,
fet gens estrany, ja que és l’època en què es
comença a configurar el barri i amb el pas
dels temps aquests murs es van mantenir en ús.
Considerem que aquest mur ha de correspondre a una de les cases o bé devia ser la mitgera
entre dues cases de l’antic barri de la Ribera,
enderrocat per ordre de Felip V el 1717.
D’altra banda, es va decidir connectar els nous
embornals a la xarxa ja existent i només en un
cas va ser necessari excavar una nova rasa per
instal·lar un nou embornal. A l’obertura mecànica de la rasa es va localitzar un mur. Un cop
extretes les capes superficials mecànicament,
es va observar que la rasa de l’antic embornal
i d’un clavegueró havien tallat l’estructura localitzada; en aquell moment es va fer una excavació manual de l’estratigrafia i es va cobrir
parcialment el mur que es localitzava al nivell
de circulació de l’esplanada militar, construïda
entre la fortalesa de la Ciutadella i la ciutat.
Aquest nivell de circulació estava compost d’argila piconada amb restes de morter a la capa
superficial i amb runa solta com a anivellació
i segellava tota l’estratigrafia inferior.

Vista general de les estructures documentades. Foto: Jordi Ardiaca

Poc temps després de l’enderroc de la Ciutadella, entorn de l’any 1875, es va tornar a
urbanitzar la zona, i es va construir una claveguera pel centre del que més tard va ser el
carrer del Comerç, a la qual es van connectar
els claveguerons dels nous edificis. D’aquesta
manera, la claveguera documentada tendeix a
quedar sota l’illa de cases d’aquella banda del
carrer. Per tot això pensem que es tracta d’una

Per sota del nivell de circulació de l’esplanada
es va localitzar un paquet molt potent de runa,
fruit de l’enderroc de la mateixa casa el 1717,
que es lliurava a les estructures escapçades.
De les estructures documentades a les quals
es lliurava l’enderroc o que les cobria, les més
antigues per seqüència constructiva eren el
mur fet amb carreus rectangulars disposats a
trencajunt amb una orientació aproximada
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nord-sud; se’n va documentar una longitud
d’1,74 m. Per l’extrem sud de la cala continuava, amb una amplada màxima de 0,55 m i una
alçària d’1,02 m; el mur continuava per sota la
cota d’afectació de l’obra. Per la cara est estava
molt malmès per la trinxera constructiva del
clavegueró, i s’havien perdut diversos carreus
de la cara vista. No es va documentar per cap
dels dos costats cap nivell de circulació que hi
estigués associat.
Aquest mur recolzava a la coberta d’una claveguera i a les parets laterals d’aquesta claveguera; tot i això, pensem que podrien ser coetanis
cronològicament parlant. La claveguera, que
passava per sota del mur descrit més amunt,
anava en direcció nord-est fins a ser tallada per
la trinxera constructiva de la claveguera del
carrer del Comerç. Es van documentar 3,29 m
lineals, amb una amplada interior de 0,22 m,
una d’exterior de 0,60 m i una alçària màxima de 0,27 m. Estava feta amb pedres mitjanes
sense escairar i maons lligats amb morter de
calç i sorra. Per la seva banda, la base de la

claveguera estava feta amb maons disposats en
pla i sense trencajunt i pedres petites, tot lligat
amb morter.
Quant a la coberta de la claveguera, es va conservar en dos trams situats als extrems del
tram documentat, ja que a la part central havia
estat desmuntada quan es va obrir la trinxera
constructiva del clavegueró. Estava composta
de pedres mitjanes més o menys planes per
la cara de sota i lligades entre si amb morter
de calç i sorra.
La cronologia d’aquest primer conjunt d’estructures documentades es fa difícil de precisar,
ja que no es va poder excavar completament
l’estratigrafia que s’hi lliurava ni la tallada per
les seves trinxeres constructives; tan sols es poden datar per la tècnica constructiva i en els
paral·lels que s’han documentat a l’excavació
de l’antic Mercat del Born (Artigues, Fernández, 2014), que fa pensar en una cronologia del
segle xvi. Tant el mur com la claveguera van
funcionar fins a l’enderroc de la casa, el 1717.
En algun moment del mateix segle xvi es va
compartimentar l’àmbit que hi havia a l’oest
del mur descrit, amb un mur fet amb pedres
mitjanes lligades amb morter de calç (tan sols
observem tres maons com a part del mur) i
disposades a trencajunt. Té una orientació
est-oest, i es van documentar 2,30 m de llargada
per 0,52 m d’amplada i per 1,37 m d’alçària.
Aquest mur divisori de l’espai s’adossava a un
altre de més antic i en un brancal de porta, i pel
costat oest anava més enllà dels límits de la cala.
El mur, el brancal de porta i el marxapeu formaven part d’una seqüència constructiva, en
una mateixa fase de reforma de l’àmbit; dit
d’una altra manera, quan es construí el mur
que dividia l’espai, es va fer la porta que devia
comunicar aquests dos àmbits. Es va poder observar que s’havia produït l’espoli de les pedres
del parament exterior, fet segurament en el
moment de l’enderroc de la casa per a l’aprofitament del material.
En tot l’àmbit nord del mur divisori es va documentar un paviment de morter de calç, que
presentava alguna reparació, feta amb la mateixa tècnica. En l’àmbit situat al sud del mur divisori no es va localitzar cap nivell de circulació.

Vista general de les estructures documentades. Foto: Jordi Ardiaca

El mur més antic documentat, esmentat més
amunt, va ser reformat en algun moment del
segle xvi. Coetàniament, o en un moment
immediat després de la reforma, es construí
a l’angle interior del mateix àmbit una latrina; aquesta estructura s’adossava als murs que
formen la cantonada de l’àmbit i connectava

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 80

Plat de ceràmica blava
catalana, estil Poblet
orla «S», 1670-1717.
Foto: Jordi Ardiaca

amb la claveguera. Cal remarcar que la part
inferior de la latrina corresponia al punt més
alt d’aquesta claveguera, i les aigües brutes podrien anar cap al sud pel mateix àmbit, o bé
passant per sota del mur en direcció nord-est.

També es va documentar un tram d’un mur
tallat per les rases de serveis obertes amb la urba
nització del barri, que datem, segons la tècnica
constructiva, dels segles xv i xvi i que va perdurar fins a l’enderroc del barri el 1717.

L’estructura de la latrina tenia forma d’un
quart de cercle i estava feta amb maons lligats
amb morter de calç i sorra. A la paret exterior
tenia un enlluït de color beix; tot i que no s’ha
conservat el nivell de circulació de l’àmbit, considerem que devia coincidir amb la part baixa
del revestiment.

Un altre conjunt d’estructures va permetre
observar una evolució de les estances, on destaca un primer mur construït al segle xvi amb
una claveguera que la travessa per sota. Al
mateix segle xvi s’hi afegí un mur divisori i,
poc temps després, una latrina. El parament
d’un dels murs de l’edifici està espoliat, possiblement per aprofitar el material mentre es
feia l’enderroc.

Fent l’exercici de superposició de les estructures documentades amb la planta coneguda
del barri de la Ribera abans de l’enderroc, facilitada per l’arqueòleg Antoni Fernández, les
restes documentades podrien correspondre a
una part de la casa coneguda amb el nom de
Cap de Ros.

Aquest conjunt últim d’estructures sembla que
podria formar part de la casa coneguda amb el
nom de Cap de Ros, fruit de la superposició de
les estructures documentades amb la planimetria conservada del barri de la Ribera.
Hem de dir que en cap dels sectors on s’ha fet
control arqueològic o excavació no s’ha esgotat
l’estratigrafia. n Jordi Ardiaca Rodríguez

Resum
Durant la intervenció arqueològica subsidiària
de les obres de reurbanització d’un tram del
carrer del Comerç es va localitzar una claveguera que, un cop es va descartar que fos el
rec Comtal, es va interpretar que es devia construir abans de la urbanització del barri actual
(darrer terç del segle xix) i que una part va
continuar en ús fins al carrer de la Fusina.
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Carrer d’Escudellers, 44
Carrer dels Còdols, 3 i 5
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer d’Escudellers, 44 /
Carrer dels Còdols, 3 i 5
Districte
Ciutat Vella
Dates
Abril-juliol del 2017
Octubre del 2017 – febrer
del 2018
Codi
036/17
Motiu
Rehabilitació integral de
la finca
Promotor/Propietari
Nutshell Hall, SL
Empresa adjudicatària
Arqueòlegs.cat
Direcció tècnica
Júlia Miquel i López
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Júlia Miquel i López

Forjats a planta tercera del carrer Còdols, 3.

Cronologia
Medieval, moderna i contemporània.
Paraules clau
Estructures domèstiques.

La finca objecte d’intervenció és el resultat
de la unió a mitjan segle xx de tres edificis de
característiques i cronologies diferents i dels
quals únicament l’edifici del carrer d’Escudellers, 44 està catalogat com a exemple d’edifici
del segle xviii.
El seguiment arqueològic es va fer en dues fases.
La primera fase consistí en la realització d’un
seguit de cales parietals i sondeigs al subsol els
resultats dels quals es van descriure en un article
dins l’Anuari de l’any 2017. Aquest article recull
la intervenció arqueològica que es va dur a terme durant la segona fase, que consistí en el
control i el seguiment de tot un seguit d’accions
relacionades amb l’obra per fer i que van començar amb l’extracció de tots els paviments
de les diferents plantes dels edificis amb l’objectiu de sanejar els forjats, fer el control del
repicatge de tots els murs i parets i destapiar
portes i finestres, entre altres actuacions.

També es va fer el control i el seguiment de
l’obertura d’un total de 16 rases a la planta
baixa de la finca del carrer d’Escudellers, 44
i de les finques del carrer dels Còdols, 3 i 5,
com a part de les tasques de rehabilitació integral dels edificis que comportaven soterrar
els diferents serveis sanitaris.
De les 16 rases realitzades, nou foren positives
en estructures i elements arqueològics, concretament les rases 1, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 i 16.
A grans trets, es trobaren restes de l’antic sistema sanitari de les finques, com ara clavegueres en totes les rases amb diferents orientacions, una gran fossa sèptica al subsol del
vestíbul de la finca del carrer dels Còdols, 3 i
traves i fonaments de les finques.
Menció a banda mereix la rasa 1, on es va poder
documentar un tester o abocador de peces de
ceràmica de rebuig dins del qual van aparèixer
majoritàriament escudelles i plats de ceràmica
blava de Barcelona i de reflexos metàl·lics, com
també olles i pitxells de ceràmica comuna en
prou quantitat per suposar que es va aprofitar
un antic dipòsit per abocar el material defec-
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Planta general rases i
elements documentats.

tuós producte d’algun o alguns obradors d’escudellers establerts a la zona.
Pel que fa al material arqueològic, cal dir que,
excepte les rases 3, 7, 8, 9 i 10, en totes les altres
va aparèixer material ceràmic que marca una
forquilla cronològica d’entre els segles xv i xix.

Finalment, per completar l’estudi integral de
les finques es va fer la documentació de tots
els espais interiors que compartimentaven les
finques, com també l’estudi de tots els paraments exteriors que formen la caixa d’escala i
el pati interior. n Júlia Miquel i López

Rasa 1. Dipòsit amb
ceràmica de rebuig.
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Carrer d’en Gignàs, 22-24

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer d’en Gignàs, 22-24
Districte
Ciutat Vella
Dates
Juny del 2018 – gener
del 2019
Codi
091/18
Motiu
Rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Lorens Metros
Cuadrados, SL
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Lluís Joan i González i
Òscar de Castro López
Aixecament de
planimetria i fotografies
Lluís Joan i González i
Òscar de Castro López
Vista general del mur romà del segle i dne. Foto: Lluís Joan

Cronologia
Romana (segles i-ii dne). Contemporània (c. 1874).

avui, com demostren les diverses intervencions
en finques veïnes.

Paraules clau
Murs.

Amb tot, ha estat possible documentar elements i estrats pertanyents a èpoques anteriors. Es tracta de restes d’estratigrafia i un
llenç de mur de l’època romana; un llenç de
mur de l’època medieval o moderna, i diverses
estructures coetànies a l’edifici actual.

L’immoble on s’ha dut a terme el control arqueològic és un edifici construït entorn de
l’any 1874 i està format per sis pisos, planta
baixa i dos soterranis independents situats a
uns 2,70 m per sota del nivell de circulació del
carrer o, dit d’una altra manera, a 3,40 msnm.
Aquests dos soterranis semblava que només
ocupaven parcialment el subsol de l’immoble,
però l’excavació de diverses rases de serveis
a la planta baixa i, també, l’enderrocament
d’un envà en un dels soterranis van permetre
identificar un seguit de galeries, algunes de les
quals obliterades, i van posar de manifest que
el solar fou rebaixat totalment en el moment
de construir l’immoble actual. Aquest fet va
comportar l’eliminació de la pràctica totalitat
de les restes d’èpoques anteriors, en un espai
fortament ocupat des de l’època romana fins

De l’època romana es va localitzar, al soterrani ubicat a la cantonada del carrer d’en
Gignàs amb el carrer del Regomir, un estrat
sorrenc vermellós situat en una cota entorn
dels 3,60 msnm, on s’han recuperat un conjunt de materials de cronologia altimperial,
que inclouen diversos fragments d’àmfora
tarraconense dels tipus Pascual 1 i Dressel 2-4,
i dos fragments de ceràmica africana de cuina
(formes Ostia III 332 i Ostia III 267), que permeten establir la cronologia de formació de
l’estrat entre la darreria del segle i dne i principis del segle ii dne. Tallant aquest estrat, hi havia un tram de mur o fonamentació de 0,60 m
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Vista general del mur de cronologia indeterminada. Foto: Òscar de Castro

de llargada i 0,60 m d’amplada, bastit amb
pedra sense escairar i material constructiu
(tegulae i algun fragment d’àmfora), tot lligat
amb morter blanc, que pren una orientació
nord-est – sud-est, i del qual es conservaven
uns 0,40 m de potència, entre unes cotes que
van dels 3,89 msnm als 3,48 msnm. Es podria
tractar, doncs, d’un mur datat del segle i dne
i de funcionalitat indeterminada.
Un cas a banda el constitueix l’aparició d’un
altre llenç de mur al soterrani situat a la cantonada nord-oriental de l’edifici. Es tracta
d’un fragment de 0,30 m d’amplada i una
llargària de prop d’1 m, bastit amb pedres
desbastades lligades amb morter argilós. Se
situa a uns 3,45 msnm i té una orientació

lleugerament esbiaixada respecte als eixos
de l’immoble i el mur romà descrit més amunt.
L’absència de material ceràmic associat no
permet definir-ne amb exactitud la cronologia, tot i que per parament sembla d’origen
medieval o modern.
La resta d’elements localitzats es poden
considerar pertanyents a l’edifici actual. Es
tracta d’un seguit d’estructures i retalls identificats en els diversos moviments de terres,
tots amortitzats. Inclouen un dipòsit (fossa
sèptica), diversos retalls de funcionalitat indeterminada, paviments en desús, restes del
sistema de galeries subterrànies i un fragment
de riosta. n Òscar de Castro López, Lluís Joan
i González
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Carrer d’en Gignàs, 26

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle iii dne – segle xvii.

Ubicació
Carrer d’en Gignàs, 26

Paraules clau
Estructures domèstiques de l’època moderna.
Estratigrafia altimperial.

Districte
Ciutat Vella
Dates
27 de juliol – 31 d’agost
de 2018
Codi
117/17
Motiu
Rehabilitació total
de l’immoble
Promotor/Propietari
Lorens Inmueble 1, SL
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Lluís Joan i González
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Lluís Joan i González

Aquesta intervenció arqueològica s’inclou dins
del projecte executiu per a la rehabilitació total
de l’immoble situat al número 26 del carrer
d’en Gignàs. Es tracta d’un edifici format per
planta baixa amb entresolat i tres pisos, construït possiblement durant el segle xviii, a l’illa
delimitada pels carrers d’en Gignàs, de l’Hostal
d’en Sol, Ample i del Regomir. L’edificació se
situa a la part central de la parcel·la i ocupa
una superfície de 126 m2.
Totes les tasques s’han dut a terme a la planta
baixa de l’immoble, que està dividida en dos
locals, separats per la porta d’accés a l’edifici i
el passadís que mena fins a les escales. En aquest
espai s’ha fet una rasa rectangular de 4,80 m de
llargada, 1,50 m d’amplada i 1,50 m de fondària
màxima per instal·lar els nous serveis de sanejament i connectar-los amb la xarxa de clavegueram del carrer. La rasa ha afectat principalment
el sector on se situava el ja esmentat passadís
que anava des de la porta d’entrada de l’edifici
fins a les escales, i s’ha fet en dues etapes.
Un cop desmantellats tant el paviment de rajoles
de gres que formava el nivell de circulació com

Paviment localitzat.

les restes d’una pavimentació anterior de rajoles
ceràmiques, s’ha documentat un estrat d’anivellament d’uns 0,45 m de potència, format per
sorres, argiles i material constructiu contemporani i retallat per la instal·lació del servei d’aigua de la finca. Aquest estrat amortitzava un
mur bastit amb pedres sense escairar, lligades
amb morter de tonalitat ataronjada, que es vincula a un paviment fet també amb pedres sense
escairar de dimensions diverses, lligades amb el
mateix morter de tonalitat taronja; probablement aquest paviment s’estén per tot el subsol
del local. No es disposa de gaires elements que
permetin establir una datació per a aquestes
dues estructures i només es pot assegurar que
pertany a un moment anterior a la construcció
de l’edifici actual (del segle xviii); les característiques en la tipologia constructiva, com ara
l’ús de morters amb tonalitats ataronjades, i els
seus paral·lelismes amb altres intervencions fan
pensar en una cronologia que podria abastar
des de la darreria del període baixmedieval fins
a l’època moderna (segles xv-xvii). El conjunt
s’ha documentat a una cota que oscil·la entre
els 5,89 i els 5,54 msnm.
Davant la necessitat per part de l’obra d’aprofundir la rasa encara uns 0,90 m per sota de la
cota d’aparició del paviment, i per la impossibilitat de datar les estructures existents per manca
de material ceràmic, es va fer el desmuntatge
del paviment per poder documentar la possible
estratigrafia existent sota l’estructura i obtenir
alguna mostra de material, que permeté una
datació post quem de les restes exhumades. Així,
per sota del paviment, l’element estratigràfic
més antic documentat ha estat un nivell sorrenc
vermellós que comença a aparèixer a una cota
de 4,70 msnm i arriba a una potència visible
d’uns 0,70 m; aquest estrat és afectat per un
retall que presenta un farciment argilós gris
fosc del qual s’han pogut recuperar fragments
ceràmics amb formes de terra sigil·lada africana
A (Lamb. 2a i Lamb. 3a), juntament amb àmfora de la Bètica (forma Beltran IIb), que ajuden
a situar la formació d’aquests nivells entre la
darreria del segle ii i el transcurs del segle iii
dne. S’ha documentat també, tot i que de manera residual, algun fragment de ceràmica alt
imperial (terra sigil·lada sud-gàl·lica i àmfora
de la Tarraconense). n Lluís Joan i González
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Carrer d’en Gignàs, 28

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Medieval, moderna i contemporània.

Ubicació
Carrer d’en Gignàs, 28

Paraules clau
Estructures domèstiques. Mur. Clavegueram.
Fossa sèptica.

Districte
Ciutat Vella
Dates
8-31 de gener de 2018
Codi
001/18
Motiu
Instal·lació d’un ascensor
i rases de serveis
Promotor/Propietari
Particular
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Marta Merino Pérez
Aixecament de
planimetria
Marta Merino i Ivan
Salvador
Infografia
Markary García Álvarez
Fotografia
Marta Merino Pérez

Durant els treballs de control dels rebaixos
de l’immoble del carrer d’en Gignàs, 28, de
Barcelona (Barcelonès), es van localitzar les
restes de diversos elements que estaven afectats
parcialment per la cota prevista de final d’obra,
a 1,20 m de la superfície.
Es van fer dos rebaixos: un per a la realització
del fossat de l’ascensor i un de general a la
planta d’accés de l’immoble. El fossat tenia
unes dimensions d’1,50 × 1,40 m, amb 1,20 m
de profunditat.
Durant els treballs de rebaix del fossat es van
poder documentar diverses estructures i estratigrafia associada que corresponen a tres fases
diferents.
La primera fase correspon a l’època medieval i
estava localitzada a la zona on es va construir el
fossat de l’ascensor. L’estructura, de funcionalitat indeterminada, estava afectada per la fase
següent. No se’n va poder fer una interpretació
ni determinar la funcionalitat, per raó de les
reduïdes dimensions de la zona intervinguda,
com també per la falta de material recuperat
associat a aquesta estructura.

Mur corresponent a les fases moderna i contemporània.

En una segona fase, corresponent a l’època
moderna, es va documentar l’arrasament de
l’estructura anterior i una nova construcció
que podria correspondre a una antiga compartimentació de la finca actual, potser a un
primer edifici del qual encara no es tenia
constància.
Finalment, en un moment entre l’època moderna i la contemporània, que no es va poder
precisar més per la falta de materials recuperats, es van documentar tota una sèrie de serveis de desguàs, tant per evacuar l’aigua (claveguera) com per dipositar-la (pou cec). Aquest
dipòsit estava situat a l’entrada de l’immoble i
hi arribaven diferents clavegueres procedents
d’altres parts de l’immoble.
També es van poder documentar altres estructures de la finca, com ara un paviment hidràulic.
n Marta

Merino Pérez

Estructura de funcionalitat indeterminada, corresponent a la fase medieval.
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Carrer de Gíriti, 5
Carrer dels Vigatans, 6
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Gíriti, 5 / Carrer
dels Vigatans, 6
Districte
Ciutat Vella
Dates
27 de desembre de 2017 –
12 de gener de 2018
Codi
035/17
Motiu
Instal·lació d’un ascensor
Promotor/Propietari
Vauras Investments, SL
Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat
Direcció tècnica
Tatiana Piza Ruiz
Aixecament de
planimetria i fotografia
Tatiana Piza Ruiz

Paviment antic identificat per sota del paviment actual.

Cronologia
Època medieval, moderna i contemporània.
Paraules clau
Pou. Estructures edilícies.

La intervenció arqueològica preventiva estava
motivada pel projecte d’instal·lació d’un ascensor en una finca susceptible de presentar restes
arqueològiques, per la seva ubicació dins de la
muralla medieval, en una de les zones d’expansió de la ciutat, de l’època baixmedieval, a més
d’estar situada al suburbium de la ciutat romana
de Bàrcino. En estudis anteriors s’havien identificat restes constructives i productives, des del

segle xii fins a l’època contemporània en el cas
de la finca en qüestió, i des del segle i dC en
intervencions a l’entorn de la finca.
Els treballs que calia dur a terme corresponien
a l’obertura d’una cala al subsol, de 2 × 2,20 m
i 0,95 m de profunditat, per instal·lar-hi un ascensor. Els rebaixos es van fer manualment,
començant per la retirada del paviment actual,
un enrajolat vidrat de color ocre amb decora
cions circulars, col·locat a junt seguit. Per sota
d’un nivell de rebliment de runa, es va identificar un segon paviment de rajola, en aquest cas
vermella i sense vidrar, també col·locada a junt

Nivell per igualar
el terreny i claveguera
de maó.
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Pou i segon paviment identificat.

Rasa de serveis.

que semblaven restes de material constructiu.
Per sota de les pedres va aparèixer un darrer
paviment de rajoles vermelles sense vidrar, en
aquest cas més petites, també col·locades a junt
seguit. Aquest paviment estava molt malmès.

Pou un cop extreta la coberta.

Per sota de la claveguera es va identificar un
pou de planta circular, cobert amb volta catalana, construïda en el moment de deixar el
pou en desús. Tenia un diàmetre de 80 cm i,
com a mínim, 5 m de profunditat, ja que estava
parcialment reblert. L’estructura estava feta de
cairons d’uns 30 cm per cantó. A 1 m de la boca
s’identificaren fins a sis forats de 10 × 20 cm;
encara es conservaven dos travessers de fusta
encaixats als forats.

Interior del pou, amb
les fustes travesseres.

seguit. En un dels extrems de la cala va aparèixer
un forat, de 50 cm de profunditat, que trencava
el segon paviment i estava reblert de la mateixa
runa del nivell superior. A la mateixa cota es
va identificar una claveguera feta de maons.
En retirar el segon paviment, es va localitzar
un estrat d’anivellament del terreny, on es van
documentar diverses pedres força ben col·locades, de funcionalitat desconeguda, i una claveguera de maó. La resta de la cala estava reblerta per un estrat sorrenc de color blanquinós,

L’aparició d’aquesta estructura sembla que evidencia que en el moment de la seva construcció
aquest espai devia estar a l’aire lliure i devia
funcionar com a pati posterior o intern, o bé
era un celobert. No es van poder documentar
estructures més antigues, ja que, per relació estratigràfica i a falta d’una datació més acurada,
els paviments són de l’època moderna i pel que
sembla l’estructura del pou també ho és. Per
tant, en aquesta intervenció no es va sobrepassar la cota dels estrats més moderns de la finca.
Finalment, es va fer una rasa de serveis en la qual
es va identificar el mateix paviment observat
anteriorment dins la cala. n Tatiana Piza Ruiz
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Carrer Gran de Sant Andreu, 204-206

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer Gran de Sant
Andreu, 204-206
Districte
Sant Andreu
Dates
6-23 de març de 2018
Codi
025/18
Motiu
Rebaix per a les
fonamentacions per a
la construcció d’un
habitatge plurifamiliar
Promotor/Propietari
Optima Residential
Properties, SLU
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Pau Gómez Aramburu
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Pau Gómez Aramburu

Edificis que ocupaven el solar abans de la seva demolició. Foto cedida per Jordi Petit. Fons particular Família Petit

Cronologia
Segle xix.
Paraules clau
Dipòsits. Pous.

Les tasques de control i excavació arqueològica
dutes a terme al carrer Gran de Sant Andreu, 204206 han permès documentar tot un seguit d’elements arqueològics relacionats amb els edificis
que ocupaven anteriorment aquest indret.

D’una banda, els elements documentats a la
meitat nord del solar, corresponents a l’edifici
número 206, fan pensar que els baixos d’aquest
edifici en algun moment devien contenir algun tipus de taller productiu. La documentació
de dos dipòsits i dos pous connectats entre si
així sembla que ho indiquen. Ara bé, és difícil
de confirmar, atès que en el moment de la intervenció l’edifici ja havia estat demolit fins a
pràcticament l’estratigrafia geològica.
D’altra banda, els elements documentats a la
meitat sud del solar objecte d’estudi, corresponent a l’edifici número 204, responen a elements usuals en un habitatge. Es van documentar uns paviments de còdols que devien formar
part d’un pati interior o eixida. És en aquesta
zona exterior on trobem dos pous, i és aquesta la
ubicació tradicional d’aquest tipus d’elements.

Fotografia d’un dels pous documentats en una de les rases realitzades.

Finalment, no ha estat possible documentar
cap element arqueològic més antic, ja que l’estratigrafia geològica sembla que fa un pendent
d’est a oest, cosa que podria haver provocat
que es retallés qualsevol estratigrafia sensible a
contenir restes arqueològiques durant la construcció dels dos edificis que abans ocupaven
aquest espai i, d’aquesta manera, es creés un
espai pla en el qual aflora directament l’estrat
geològic. n Pau Gómez Aramburu
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Jardins de Montserrat

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xx.

Ubicació
Carrer de Rocafort,
210-236

Paraules clau
Arqueologia industrial. Urbanisme fabril.

Districte
Eixample

En aquest espai s’ha dut a terme el seguiment
arqueològic dels rebaixos de terres necessaris
per a l’execució del projecte de renovació de
la totalitat dels Jardins de Montserrat i el seu
entorn.

Nom singular
Jardins de Montserrat
Dates
Juny-desembre del 2018
Codi
081/18
Motiu
Renovació dels Jardins
de Montserrat i el seu
entorn
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré,
Òscar Varas Ranz i Noemí
Nebot Pich
Equip
Marcel Olivé Taché,
Adriana Vilardell
Fernàndez, Montse
Piñeiro Costán, Noemí
Nebot Pich, Isabel Muñoz
Olmos i Marc Zubia Pons

Les restes arqueològiques documentades s’han
localitzat al lateral del carrer del Rosselló. En
aquesta àrea s’havia de dur a terme un rebaix
de 32 cm de profunditat respecte a la cota actual del carrer, com també els rebaixos necessaris per fer les rases de servei.
La intervenció arqueològica ha permès documentar diverses estructures de l’època
contemporània i estratigrafia associada. Les
restes descobertes devien formar part d’alguns
dels àmbits d’un edifici industrial de la primera
meitat del segle xx.
L’antiga fàbrica presenta una orientació que
segueix el sentit del traçat de l’antic camí de
les Corts, que travessava en diagonal l’espai que

actualment ocupen els Jardins de Montserrat i
que no es correspon amb l’actual traçat urbanístic de l’eixample.
Dos murs vertebren l’espai de la fàbrica on es
localitzen els diferents àmbits i àrees de treball que s’han pogut diferenciar al llarg de la
intervenció.
L’estratigrafia excavada no ha aportat dades ni
informació relacionada amb el tipus de treball
que es devia fer a la fàbrica. En el moment
de redactar aquest article desconeixem quina
era l’activitat de la fàbrica, però, amb vista a la
redacció de la memòria científica, s’intentarà
fer un buidatge a l’arxiu municipal per aconseguir informació d’aquest sector de la ciutat
i, concretament, de la fàbrica documentada.
El sector 1 és un espai de planta rectangular
que està delimitat per un mur pel costat nordest, mentre que una riosta, els fonaments d’un
pilar i un envà tanquen l’espai pel cantó sudoest. El límit nord-oest no el tenim documentat, ja que les estructures continuen més enllà
dels límits de l’excavació. El límit sud-est del
sector 1 es va arrasar quan es construïren els
parterres dels Jardins de Montserrat. Aquest

Aixecament de
planimetria i fotografia
Albert Castellà Fabré
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez
Estudi del material
ceràmic
Marcel Olivé Taché

Vista general dels sectors 1, 2 i 3.
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quatre murs; es tracta d’estructures muràries
bastides per filades regulars de pedres desbastades i sense treballar de mida gran, mitjana i
petita, i alguns fragments de maons massissos,
tot lligat amb morter de calç blanc.
A l’interior de l’espai es localitza un mur i es
documenta un paviment de llambordes de pedra que ocupa una superfície de gairebé 12 m2
(5,26 m de llargada i 2,24 m d’amplada). En
un dels murs es localitzà el llindar d’una porta
que devia comunicar els àmbits 1 i 2.
L’àmbit 2 devia estar delimitat per tres murs.
A aquesta àrea s’hi devia accedir a través
d’una porta que tenim representada per la
presència de dues pollegueres. L’àmbit és un
petit espai rectangular amb unes dimensions
de 2,72 m de llargada i 2,46 m d’amplada. La
part nord-est de l’àmbit s’ha vist afectada per
la posterior construcció d’una planxa de formigó, que ha destruït part de les estructures
documentades.

Sector 1.

Dins aquest sector també es documenta part
del paviment, amb una llargada de 2,10 m i una
amplada de 0,80 m. Es tracta d’un empedrat
bastit amb llambordes rectangulars de mida
mitjana i pedres desbastades lligades amb terra. No sabem si devia formar part d’un àmbit
tancat o d’una zona oberta de la fàbrica.
El sector 3 té unes dimensions aproximades
de 10,50 m de llargada i entre 3 i 1,70 m d’amplada. En aquest espai es localitzen tres murs,
un pou cec de planta circular i part de la seva
canalització de desguàs, un dipòsit rectangular i dues clavegueres bastides amb maons
massissos.
Àmbit 1, sector 2.

gran àmbit té unes dimensions documentades
de 7,10 m de llargada i 4,16 m d’amplada.
A l’interior d’aquesta zona intervinguda es documentà un forn, un paviment i el clavegueram.
El sector 2 està format per dos àmbits, loca
litzats al nord d’un mur, estructura que presenta una orientació en sentit nord-est – sudoest, una llargada documentada de 9,30 m i
una amplada de 0,42 m, i que fa de separador
entre els sectors 2 i 3. Aquest espai té unes
dimensions documentades de 10,10 m de llargada i 3,30 m d’amplada màxima.
L’àmbit 1 d’aquest sector és de planta
rectangular i té unes dimensions de 5,26 m de
llargada i 3,30 m d’amplada. Està delimitat per

Dins d’aquest sector hi ha un àmbit amb unes
dimensions de 2,44 m de llargada i 2,90 m
d’amplada, que, pensem, devia ser una àrea
oberta.
En tota la intervenció només s’ha documentat
un mur que presenta una orientació diferent
(nord-sud), que segueix l’actual traçat de façana del carrer del Rosselló, seguint el teixit
urbanístic dissenyat per Ildefons Cerdà.
Com a hipòtesi, aquest mur podria formar part
d’un edifici paral·lel al carrer del Rosselló i,
molt probablement, posterior a la fàbrica documentada, que ja devia haver estat enderrocada; o bé devia formar part d’una darrera fase
constructiva o reforma estructural de l’edifici
industrial. n Albert Castellà Fabré
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Jardins de Victoria de los Ángeles

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Montalegre, 6
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Jardins de Victoria de los
Ángeles
Dates
25 de juny – 20 de juliol
de 2018
Codi
071/18
Motiu
Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament de
Barcelona (Districte
de Ciutat Vella, Institut de
Cultura) i la Universitat
de Barcelona per a la
realització de pràctiques
de l’alumnat del grau
d’Arqueologia de la
Universitat de Barcelona
i la posterior recuperació
urbana del solar
Promotor/Propietari
Universitat de Barcelona /
Ajuntament de Barcelona
Direcció tècnica
Jacinto Sánchez Gil de
Montes
Equip
María Bodegas, Andrea
Delgado, Nil Díez, Irene
Duaigües, Mauro Frontini,
Virgínia García, Daniel
Luque, Núria Martín,
Etienne Martínez, Oriol
Maya, Sofia Pejoan,
Héctor Puch, Eulàlia
Rafart, Ione Robellat,
Miquel Rossell i Esther
Valdivia
Aixecament de
planimetria
Al-Top Topografía, SA
Digitalització de plànols
Jacinto Sánchez Gil de
Montes
Fotografia
Ramón Álvarez Arza (UB)
i Jacinto Sánchez Gil de
Montes

Pati de la casa-fàbrica del ceramista Antoni Tarrés amb les basses de processament de l’argila. Foto: Ramón Álvarez

Cronologia
Segle xix.
Paraules clau
Casa-fàbrica del ceramista Antoni Tarrés. Basses
de decantació d’argiles.

En aquest article es presenten els resultats de
la cinquena campanya d’excavacions arqueològiques realitzades en aquest solar, situat a l’espai
interior de les facultats de Geografia i Història
i de Filosofia de la Universitat de Barcelona;
la intervenció s’inclou dins del conveni de col
laboració entre l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella i Institut de Cultura) i la
Universitat de Barcelona,1 amb la finalitat de
formar l’alumnat del grau d’Arqueologia i, alhora, recuperar urbanísticament aquest espai.
L’evidència més antiga documentada en aquesta intervenció arqueològica fa referència a
la construcció del mur de tancament sud-
occidental del solar del carrer dels Tallers, 45,
estructura de maçoneria de pedres irregulars,
lligades amb morter pobre en calç de color
ataronjat. Possiblement es tracta del mur ori1. L’excavació arqueològica fou coordinada pel doctor
Josep M. Gurt Esparraguera.

ginal que separava aquest espai dels horts de
la Casa de Misericòrdia al segle xviii, com es
pot comprovar als diversos plànols històrics
d’aquest sector de la ciutat.
De la casa-fàbrica del terrissaire Tarrés, en
aquesta campanya només es va documentar
l’angle sud-oest de la bassa situada a l’extrem
meridional del pati on es concentrava l’àrea de
processament de les argiles de la terrisseria. Es
tracta d’una estructura de planta trapezoidal
de 5,20 × 2,60 m el costat curt i 3,30 m el costat llarg, amb 0,40 m de fondària, delimitada
per murs fets amb maons lligats amb morter
de calç i pavimentada amb un terra de maons
col·locats a trencajunt. Aquesta bassa, com s’ha
comentat abans, se situa dins del pati de la
casa-fàbrica, espai obert, quadrangular, on hi
havia un conjunt d’almenys quatre basses i un
bassó, dipòsit on es barrejava l’argila i l’aigua.
Aquesta barreja passava a les diferents basses,
on es produïa l’evaporació de l’aigua i romania
només l’argila per fer els diferents productes
del taller. De l’àmbit del molí, espai cobert,
situat a l’oest del pati i dedicat a la preparació
dels vidrats, no se’n van documentar noves estructures en aquesta intervenció.
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morter de calç, el qual ja fou documentat parcialment en campanyes precedents. Posteriorment, aquesta bassa es va reblir amb diferents
nivells d’abocaments de runa i argiles, damunt
els quals es van construir un conjunt de tres
clavegueres que desguassaven a ambdós costats
d’aquest col·lector. Aquestes clavegueres estaven fetes amb peces ceràmiques vidrades de
color marró, de secció semicircular.
En aquesta intervenció també es va documentar, damunt dels nivells d’amortització, un fragment del paviment original d’aquest nou edifici
a l’extrem sud-oest de l’àrea intervinguda. Es
tracta d’una estructura formada per un nivell
de maons col·locats a trencajunt, lligats amb
morter de calç i sorra de color blanquinós que
es construeix a sobre de quatre capes de peces
senceres i fragmentades de maons lligats amb
morter de calç i sorra de color grisenc clar. La
potència constructiva d’aquest paviment podria
indicar que al damunt es preveia col·locar-hi
maquinària relacionada amb la nova activitat
desenvolupada en aquesta nau industrial.
Planta general de les
diverses parts
productives de la
casa-fàbrica del
ceramista Antoni Tarrés.

Nivells d’amortització
d’un àmbit associat al
processament dels
esmalts per als vidrats.
Foto: Jacinto Sánchez

Una vegada la terrisseria deixà de funcionar,
probablement a finals del segle xix o principis
del segle xx, es van reblir els diferents àmbits
d’aquest sector de la casa-fàbrica, relacionats
amb el processament dels vidrats i la decantació
de les argiles, amb un conjunt de nivells de runa
i abocaments de materials produïts al taller i
objectes relacionats amb el procés de producció
dels vidrats. L’objectiu principal de l’amortització i l’anivellament d’aquests àmbits fou la
construcció d’una nau industrial, la funcionalitat de la qual no es va poder determinar. A la
piscina de decantació documentada en aquesta campanya, abans de ser amortitzada, es va
construir el col·lector principal del nou edifici.
Es tracta d’un canal fet de peces vidrades dins
d’una caixa de parets de maons lligats amb

A l’extrem occidental de l’àrea intervinguda
es va documentar un pilar de maons, construït
damunt un fonament de formigó, que devia
formar part del sistema de recolzament de la
coberta de la nova nau industrial, però no de
la primera fase constructiva de la fàbrica, ja
que la seva construcció implicà la destrucció
del paviment original.
Finalment, en aquesta intervenció es va documentar el fonament en formigó d’un dels quatre pilars, en concret el de l’extrem meridional,
d’una lluerna que es va construir l’any 1953
al centre de la coberta del nou edifici (Caballé, García, 2003: 15 i 57). n Jacinto Sánchez
Gil de Montes
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Carrer de Jaume Giralt, 1-3 bis

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiii-xviii.

Ubicació
Carrer de Jaume Giralt,
1-3 bis

Paraules clau
Parcel·lari baixmedieval i modern.

Districte
Ciutat Vella

La intervenció ha consistit en el seguiment i la
documentació dels rebaixos de terres neces
saris per dur a terme el fossat per a la instal·
lació d’un ascensor al celobert de l’edifici. El
projecte arquitectònic preveia unes dimensions
del fossat d’1,83 × 1,40 m, amb 1,50 m de profunditat.

Codi
117/18
Motiu
Obertura d’un fossat
d’ascensor
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Empresa d’arqueologia
Dracma Arqueologia
Direcció tècnica
Carles Carbonell Badia
Aixecament de
planimetria i fotografia
Carles Carbonell Badia

Amb la retirada de la capa d’anivellament del
paviment que cobria el celobert, quedà al descobert el coronament d’un conjunt d’estructures, que ocupaven bona part de l’espai del
fossat.
Malgrat que tant les estructures localitzades
com els estrats documentats no presentaven
restes ceràmiques associades que permetessin
situar cronològicament la seva construcció, pel
context i la relació que mantenen amb l’immoble del segle xviii podem establir a grans trets
dues fases cronològiques.
A la primera de les fases, que correspon a
un moment anterior a l’edifici actual del segle xviii, situem dos murs que presenten una
orientació diferent de la planta de l’edifici actual i una factura —pedres lligades amb morter
de calç i argila— que també contrasta amb la

construcció de la fonamentació de l’edifici:
presència de maons massissos, pedra i ús del
morter blanc de calç. Malgrat que aparentment ambdós murs són anteriors al bastiment
de l’edifici actual, no sembla que les dues estructures siguin contemporànies, ja que l’una
talla l’altra. A més, ambdues estructures no
mantenen una relació d’ortogonalitat entre si.
La segona fase cronològica es podria relacio
nar amb el bastiment de l’edifici actual, del
segle xviii. D’aquesta fase únicament se n’ha
documentat la sabata de fonamentació de la
paret del celobert de l’edifici.
Tot i les limitacions a l’hora de poder establir
una cronologia precisa, els elements patrimonials localitzats ens descriuen a grans trets un
escenari en consonància amb el que han mostrat altres excavacions properes. Així, les excavacions dutes a terme a l’entorn dels jardins
del Pou de la Figuera (Matas, Suau, 2002; Ferrer, Hinojo, 2002; Vilardell, 2006) parlaven
d’un inici d’urbanització i parcel·lació de l’indret a partir de finals del segle xiii, que es va
anar incrementant al llarg dels segles següents
fins a arribar als segles xviii i xix, en què es
documenta el bastiment de nous edificis, que,
en alguns casos, implicà noves reparcel·lacions.
n Carles

Carbonell Badia
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Estructures muràries documentades.
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Passeig de Lluís Companys, 1-5
Passeig de Pujades, 3
Passeig de Picasso, 1
Placeta de Vicenç Albert Ballester
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Passeig de Lluís
Companys, 1-5 / Passeig
de Pujades, 3 / Passeig
de Picasso, 1 / Placeta de
Vicenç Albert Ballester
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Antics Jutjats
Dates
4 de juny de 2018 – 10
d’abril de 2019
Codi
069/18
Motiu
Enderroc dels antics
Jutjats. Excavació
informativa per al
projecte del nou edifici
judicial

Aixecament de
planimetria
Carles Aguilar i Jordi
Serra
Digitalització de plànols
Jordi Chorén, Markary
García i Carlos García
Estudis i analítiques
Arqueoantropologia
Marta Merino Pérez
Radiodatacions
Beta Analytic Testing
Laboratory
Fotogramentria
Solumetrics, SL
Fotografia
Carles Aguilar, Marta
Merino i Jordi Serra

Promotor/Propietari
Direcció General de
Gestió d’Infraestructures
del Departament de
Justícia de la Generalitat
de Catalunya
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Jordi Serra Molinos
Equip
Tècnics: Carles Aguilar,
Anna Martí, Marta Merino,
Noemí Nebot, Joan Piera,
Alba Tenza i Òscar Varas
Auxiliars: Francesc Arcos,
Fernando Bravo, Albert
Castellà, Mireia Crespo,
Xisco Garcia, Elisenda
Gimeno, Laura González,
Jordi Herms, Isabel
Muñoz, Cristina Nesto,
Marcel Olivé, Montse
Piñeiro, Sergi Romero,
Kamen Sablev, Ivan
Salvadó, Ester Serra, Pau
Turon, Jordi Vallverdú,
Mònica Viamonte, Adriana
Vilardell i Marc Zubía

Vista general de la necròpolis al vèrtex entre el passeig de Picasso i el carrer del Comerç.

Cronologia
Segles ix-x. Segles xiii-xiv. Segle xviii. Segle xix.
Segle xx.
Paraules clau
Necròpolis altmedieval. Fossa antropomorfa.
Ciutadella borbònica. Exposició Universal del 1888.
Palau de Belles Arts.

Presentació
Els treballs d’enderroc de l’edifici dels antics
Jutjats Municipals de Barcelona han implicat
la realització d’una intervenció arqueològica
preventiva en aquest emplaçament, catalogat
com a zona d’interès arqueològic. Donades les
dimensions importants de l’espai objecte de la
intervenció (5.336 m²), les tasques d’excavació
foren plantejades a partir de l’obertura progressiva de diferents sectors de treball.

A continuació es descriuen, en primer lloc,
els resultats preliminars obtinguts arran de
l’excavació de 1.000 m² a l’interior de l’espai
afectat pels soterranis de l’edifici judicial. En
aquest sector s’ha documentat una seqüència
estratigràfica iniciada als segles ix-x, moment
de funcionament de la necròpolis apareguda.
S’han localitzat, també, algunes estructures
corresponents a l’urbanisme de l’antic barri de
la Ribera amb datació d’entre els segles xiiixiv i el segle xvii. L’excavació d’aquests sectors
documenta, finalment, la destrucció de la trama urbana d’aquesta part de la ciutat després
de la guerra de Successió, a conseqüència d’un
arrasament agressiu dins del marc de la construcció de la Ciutadella militar borbònica.
Pel que fa als treballs que s’han dut a terme
a la resta del solar intervingut, s’han centrat
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exclusivament en els rebaixos de les cotes més
altes del solar, amb la finalitat d’igualar-les
respecte als nivells actuals de circulació dels
carrers adjacents, sense esgotar l’estratigrafia
arqueològica. En efecte, a l’extrem del solar
més proper al parc de la Ciutadella, la presència de nivells arqueològics parteix de cotes
d’entre 1 i 1,5 m sobre els nivells de circulació
dels carrers que envolten l’espai intervingut, a
causa de la conservació de les restes de l’antic
Palau de Belles Arts de l’Exposició Universal
celebrada a Barcelona l’any 1888.
Al llarg del procés d’excavació, doncs, s’ha pogut documentar la presència d’una sèrie de
grans fases ocupacionals, les quals es desenvolupen a continuació.
Treballs de localització de la necròpolis.

Distribució de les tombes a la necròpolis.

La necròpolis altmedieval. Segles ix-x
Es tracta de la fase més arcaica identificada al
llarg dels treballs d’excavació, amb l’aparició
d’una necròpolis de la qual s’han documentat 123 enterraments.1 Tres d’aquests enterraments eren en cista; uns altres 84 tenien una
coberta de lloses de pedra i fossa simple; 32 eren
inhumacions practicades en fossa simple sense
coberta lítica; tres eren tombes amb coberta que
combinava les lloses de pedra amb fragments
reaprofitats de tègula, i, finalment, dos únics
enterraments estaven fets exclusivament amb
coberta de tègula reaprofitada. S’han documentat 30 tombes practicades amb fosses antropomorfes. Pel que fa als individus exhumats,
actualment es troben en fase d’estudi antropològic. La informació de camp, però, va permetre
distingir un total de 51 individus adults (23 de
sexe masculí, 26 de sexe femení i dos d’indeterminats), juntament amb 64 individus infantils.
La totalitat de les tombes estan excavades al
mateix substrat geològic argilós, amb orientació
nord-oest – sud-est, i, en alguns casos, queden
afectades per les ocupacions posteriors de la
zona, tant pel procés d’anivellacions de principis del segle xviii com per la construcció de
l’edifici judicial al segle xx. Els enterraments
documentats fins al moment tampoc no han
conservat el nivell d’ús associat al funcionament
de la necròpolis. Al contrari, les cotes més altes de
les inhumacions podrien haver estat primer
escapçades i posteriorment cobertes, de manera
natural, pels processos d’erosió i sedimentació
generats per la riera d’en Malla, que transcorria
per l’actual passeig de Lluís Companys.

Conjunt de fosses, un cop realitzades les exhumacions.

1. Del total de 123 tombes localitzades, vuit es perdien sota
els límits perimetrals de l’espai intervingut. La xifra final
d’individus exhumats, per tant, és de 115.
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Proposem una datació situada als segles ix-x, a
partir de l’obtenció d’un total de 10 analítiques
de C14 realitzades sobre mostres extretes de
diferents individus exhumats al llarg del procés d’excavació de la necròpolis. Els resultats
de les radiodatacions mostren una coherència
total respecte a la documentació de múltiples
tombes excavades amb fosses antropomorfes,
juntament amb un únic cas de presència de
material ceràmic contextualitzat en una de les
tombes. Es tracta d’un fragment de vora de sitra, com també d’un fragment de vora d’orsa.
Pel que fa a l’esmentada varietat de tipologies
d’inhumació (on s’alternen tombes amb coberta de lloses, d’altres sense coberta lítica i
tres casos de cista), l’obtenció de datacions
radiocarbòniques de cadascuna d’aquestes variables permet constatar que coexisteixen cronològicament dins l’espai de la necròpolis. Així
mateix, aquestes tipologies tampoc no mostren
cap mena de distribució espacial que les agrupi.
Al contrari, apareixen totalment alternades les
unes amb les altres. A tall d’hipòtesi, les variants
tipològiques podrien respondre no pas a motius relacionats amb la seva datació, sinó a aspectes de caràcter estrictament socioeconòmic.

del Comerç i el passeig de Picasso) i entre 1,50
i 2 m a la zona més septentrional (en direcció
al passeig de Lluís Companys i l’Arc de Triomf).
No es localitza cap cas de tomba tallada per
una altra, ni tampoc cap cas de reaprofitament.
Els enterraments documentats suposen la continuació de les troballes, entre els anys 1995
i 1998, de 38 enterraments a les finques veïnes
del passeig de Pujades, 1 (18 inhumacions)
i del carrer del Comerç, 7 (20 tombes). Arran
d’aquestes intervencions es proposà que el
conjunt documentat requeria una voluntat de
planificació prèvia de la necròpolis, motivada
per les distàncies estables d’entre 1 i 2 m en
tre les diferents fosses d’inhumació (Vila, 1999).
Les 123 tombes aparegudes al subsol dels antics
Jutjats mantenen totalment aquesta dinàmica.
S’aprecia, també, l’existència de passadissos
interiors disposats entre les filades de tombes,
fet que intensifica la sensació de planificació
general del conjunt.

La distribució dels enterraments permet observar una concentració més gran d’individus a les
zones sud i sud-oest, enfront d’una disminució
progressiva en la concentració d’inhumacions
en direcció nord i nord-est, a prop de la riera
d’en Malla, la qual, des d’un punt de vista preliminar, podria suposar els límits nord i nord-est
de l’espai de necròpolis. En concret, observem
unes distàncies entre fosses que oscil·len entre 0,50 i 1 m a la zona sud (a tocar del carrer

Cal afegir al context d’aquesta necròpolis les
excavacions de les sepultures localitzades en
la intervenció a l’intercanviador d’Arc de
Triomf, a l’avinguda de Vilanova, amb un total
de 46 inhumacions en fossa simple sense coberta lítica, algunes de les quals són antropomorfes, datades d’entre els segles ix i xii (Subiranas, 2009). En la intervenció al carrer del
Rec, 17-19 i el passatge de Sant Benet, 12, s’excavaren un total de 10 individus, amb un únic
enterrament en fossa antropomorfa, en aquest
cas datat per C14 del segle xi (Martí, 2017).
Ambdues actuacions documenten la continuació de l’espai funerari més enllà dels límits
dels solars intervinguts.

Exemple d’una de les tombes amb un individu adult.

Enterrament infantil en cista.
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Detall dels mosaics de l’interior del Palau de Belles Arts.

Les restes del barri de la Ribera

Vista del sistema de
fonamentació del Palau
de Belles Arts.

Treballs de neteja i
documentació del Palau
de Belles Arts.

Aquestes zones funeràries de l’època alt
medieval, amb les dades aportades per les
diferents intervencions realitzades fins avui,
no sembla que es puguin vincular fins al moment amb cap centre religiós al voltant del
qual orbitin les necròpolis. Al contrari, a tall
d’hipòtesi, podríem trobar-nos en una zona
planificada d’enterrament de cronologia altmedieval, sensiblement allunyada del recinte
emmurallat de la ciutat, la qual no se superposa a la preexistent àrea funerària tardo
romana estesa pel nord-est de l’antic suburbium,
sinó que podria mostrar una continuïtat cap
a llevant d’aquest espai, al sud i l’est del rec
Comtal i a ponent de la riera d’en Malla, i
encara en les proximitats de l’eix viari que
suposa la fossilització del ramal de la via Augusta pel que avui és el carrer dels Carders.

La fase ocupacional següent que es va identificar ens porta ja fins a les cronologies baixmedievals, moment en què es desenvolupà
la trama urbana d’aquesta zona a llevant del
quarter de Mar.
En concret, en aquesta fase hi situem les restes
d’algunes estructures, com ara tres murs, un
dels quals amb una cronologia a l’entorn dels
segle xiii-xiv i els altres dos datables d’entre
els segles xv i xvii. També en aquestes cronologies es pot situar el fons d’un dipòsit, així
com les restes d’una pastera. Es documenten,
també, un seguit de sitges, juntament amb la
presència d’un conjunt de rases de cultiu i un
canal de regadiu amb datació del segle xiv, els
quals, possiblement, podrien estar relacionats
amb l’existència d’espais d’horta.
Aquests elements cal vincular-los amb les restes de la trama urbana medieval i moderna
del barri de la Ribera. En concret, coneixem
documentalment l’existència, a l’espai on s’ha
fet l’actuació arqueològica, dels antics carrers
de la Fusina i de l’Esperit Sant, els quals transcorrien en paral·lel al traçat de la muralla, al
sud del portal Nou. Concretament, al solar
intervingut s’hi situava l’hort dels Tiradors,
a la zona nord de la Fusina, un espai amb domini de parcel·les destinades a l’horta, però
també amb presència industrial dels gremis
dels paraires, els guanters o els candelers, així
com diversos molins per moldre tabac (García
Espuche, 2009).
El procés d’excavació, però, constata que en
cap cas no s’han conservat els nivells de circulació associats a les estructures conservades.
Al contrari, l’estratigrafia corresponent a
aquesta fase apareix en tots els casos tallada en
el procés d’enderroc extensiu dels espais on es
va desenvolupar més tard l’esplanada de la ciutadella militar.
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L’esplanada de la Ciutadella borbònica
En aquesta fase bàsicament ens trobem amb
un arrasament horitzontal, documentat en tot
l’espai intervingut, el qual afecta les estructures
de les fases anteriors i que fou cobert per un
seguit de potents anivellacions, els materials
ceràmics de les quals proporcionen una cronologia d’entre l’últim quart del segle xvii i
el primer quart del segle xviii.
Aquesta estratigrafia podria correspondre a la
fase d’enderrocs i terraplenaments generats en
aquest espai de la ciutat després del setge patit
arran de la guerra de Successió i la caiguda
definitiva de la ciutat l’11 de setembre de 1714.
Els anivellaments, desenvolupats entre el 1715
i el 1718, provocaren l’enderroc de part del
barri de la Ribera i de les restes de l’antiga
trama de la muralla defensiva i la creació de
l’esplanada on més tard es va edificar la ciutadella militar.
El procés d’excavació d’aquestes anivellacions
constata unes composicions amb un volum
important de carreuons i pedra desbastada,
juntament amb altres restes de material constructiu fragmentari (com són la teula, el maó
i la rajola) i quantitats importants de morter disgregat. D’aquest conjunt en destaca la
recuperació de diverses peces de projectils
d’artilleria.
Amb posterioritat a aquest arrasament es pot
esmentar un pou de captació d’aigua freàtica

com a única estructura constructiva documentada fins al moment, que cal situar cronològicament amb posterioritat a la destrucció de
part del barri de la Ribera i que podria haver
funcionat coetàniament a l’esplanada on fou
bastida la ciutadella militar. El material ceràmic recuperat situa l’amortització del pou a la
segona meitat del segle xix.
El Palau de Belles Arts de l’Exposició
Universal del 1888
El solar havia estat ocupat pel Palau de Belles
Arts de l’Exposició Universal del 1888, fins
que va ser enderrocat l’any 1942. Obra d’August Font, l’edifici era de planta rectangular
amb 91 × 50 m de costat. La seva estructura de
ferro li permetia cobrir un gran saló d’actes
(2.000 m²) i tenia unes torres de maó vist amb
cúpules a les cantonades.
El procés d’excavació va permetre documentar
part del sistema de fonamentació del Palau de
Belles Arts, basat en un sistema de pilastres enllaçades per arcs de descàrrega, dels quals partien els murs de separació entre la nau central
i les dues naus laterals del palau. A la zona més
propera al passeig de Pujades hi van aparèixer
els únics nivells de circulació originals de l’edifici. Es tracta de part de l’escalinata d’accés al
vestíbul del palau, davant la nau central. A banda i banda, als vèrtexs del solar i a la part frontal
de les naus laterals, s’hi identifiquen les dues
torres que flanquejaven la façana.

Façana del Palau
de Belles Arts.
Autor desconegut,
1905-1915. AFB
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Interior del Palau
de Belles Arts, 1905-1915.
Àngel Toldrà Viazo. AFB

És dins l’espai de les torres on es van documentar restes de paviments de diferents materials, des de gres ceràmic de la fàbrica Nolla, en ús l’any 1888, fins a peces de mosaic
hidràulic llis —quadrangulars i hexagonals—,
com també gres policromat de l’anomenat incrustat al foc.2
Pel que fa a la torre sud-est, també se’n va localitzar el paviment original, aquest cop constituït per un enrajolat de fang cuit, associat a
les empremtes d’un seguit de portes i envans
vinculats a la compartimentació interior de
l’espai, el qual podria estar destinat a un ús
de caràcter més funcional i logístic que no pas
l’identificat a la torre sud-oest.
Després de l’exposició, l’edifici va continuar
en ús com a sala d’actes públics i congressos,
també com a sala de concerts, i entre el 1891
i el 1915 es convertí en la primera seu del
Museu Municipal de Belles Arts de Barcelona, amb una col·lecció que posteriorment
va formar part del Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
Durant el bombardeig del març del 1938 per
part de l’aviació legionària italiana, va caure
una bomba al mig del saló central. El palau
finalment va ser enderrocat l’estiu del 1942,
argumentant el mal estat en què es trobava, i es
va aprofitar per vendre el ferro de l’estructura.

2. Vegeu en aquest Anuari l’article «Passeig de Lluís Companys, 1-5, passeig de Pujades, 3, passeig de Picasso, 1, placeta de Vicenç Albert Ballester», p. 246-250.

S’eliminava, d’aquesta manera, un lloc amb
una certa significació catalanista.
Transformacions de l’espai al llarg del
segle xx i fins avui
Durant aquest període, a partir de documentació fotogràfica, sembla que aquest gran solar, tancat perimetralment, es va mantenir buit,
amb l’excepció de la banda sud, on es va aprofitar part de l’estructura de l’antic palau per
obrar uns banys públics, parcialment documentats a la intervenció arqueològica.
Més de vint anys després de l’enderroc,
l’any 1964, s’iniciaren els treballs de construcció de l’edifici dels Jutjats Municipals de
Barcelona, que van ser inaugurats pel dictador
Francisco Franco l’any 1966. Van estar en ús
fins a l’any 2009, quan les seves funcions es
van traslladar a la nova Ciutat de la Justícia, i
l’any 2017 es va iniciar l’enderroc de l’edifici.
n Jordi

Serra Molinos
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Carrer de Lluís el Piadós, 6

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xvii. Segle xix.

Ubicació
Carrer de Lluís el Piadós, 6

Paraules clau
Sant Pere de les Puel·les. Horts. Rec Comtal.

Dates
10-15 de gener de 2018
Codi
005/18
Motiu
Instal·lació d’un ascensor
a la finca
Promotor/Propietari
Doga Residencial, SLU
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis
Culturals, SL
Direcció tècnica
Jordi Serra
Aixecament de
planimetria i fotografia
Jordi Serra
Digitalització de plànols
Jordi Chorén

Les tasques d’instal·lació d’un ascensor al vestíbul de la finca del carrer de Lluís el Piadós, 6,
al districte de Ciutat Vella, motivaren la realització del corresponent control arqueològic
sobre les activitats que implicaren l’afectació
del subsol.
El resultat del control que es va dur a terme
va permetre documentar els nivells constructius associats a l’edifici actual del carrer de
Lluís el Piadós, 6, el qual data de finals del
segle xix. La seva construcció cal emmarcar
la dins el desenvolupament de l’Eixample
barceloní, en el punt on aquest barri enllaça
amb l’antic barri de Sant Pere i seguint el projecte de l’arquitecte municipal Miquel Garriga i Roca al seu «Proyecto General de Alineaciones y Mejoras». La construcció de la finca
es va fer amb posterioritat a l’enderroc de les
muralles l’any 1854 i del monestir de Sant Pere
de les Puel·les l’any 1873, del qual es va conservar únicament l’església (Diversos autors, 2001).

Arqueològicament, la intervenció ha documentat, pel que fa a l’edificació de finals del
segle xix, un potent nivell constructiu farcint
la rasa de la fonamentació de la finca. En aquell
mateix moment es va construir el sistema d’eixida d’aigües brutes original de l’edifici, registrat a través d’una canalització.
Sota aquests nivells associats a la finca actual de
finals del segle xix, l’excavació ha documentat
un últim nivell estratigràfic, que és l’únic estrat
registrat en la intervenció que cal relacionar
amb nivells arqueològics anteriors a l’edificació
actual. Parlem d’un nivell d’argiles homogènies que cal datar, gràcies al material ceràmic
recuperat, del segle xvii. No ha estat documentada, però, cap estructura associada a aquest
nivell. És possible que aquest estrat tingués relació amb els espais propis de l’antic monestir
de Sant Pere de les Puel·les i, en concret, amb
la seva zona d’horts, tal com es desprèn de la
informació obtinguda mitjançant els Quarterons
de Garriga i Roca.
Els horts, en aquesta zona, es podrien haver
beneficiat de l’abastiment del rec Comtal, el
qual transcorria a la rodalia d’aquests terrenys.
Es podria tractar d’un cas idèntic al documentat uns anys enrere a la veïna intervenció realitzada al passatge de Sant Benet, 10, molt a
prop de la finca de Lluís el Piadós, 6. També
en aquell cas es documentà, sota els nivells
constructius del segle xix, un nivell d’argiles
fosques i homogènies interpretades com a part
de l’espai dels horts vinculats al monestir de
Sant Pere de les Puel·les (González, 2011).
n Jordi

Serra Molinos
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Estat final de l’excavació; al fons del sondeig, l’estrat fosc correspon a la zona
d’horts del monestir de Sant Pere de les Puel·les.
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Mas Ravetllat

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xv-xx.

Ubicació
Carrer de Cartagena,
374-402 / Avinguda de
la Mare de Déu de
Montserrat, 114-134 /
Torrent de Melis, 1-25 /
Jardins del Doctor Pla
i Armengol

Paraules clau
Mas Ravetllat. Can Planàs. Pou. Dipòsits. Mas.

Districte
Horta-Guinardó
Nom singular
Mas Ravetllat
Dates
7 de maig de 2018 –
31 de maig de 2019
Codi
067/18
Motiu
Arranjament dels Jardins
del Doctor Pla i Armengol
per fer-hi un parc públic
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Alba Tenza Ferrer
Equip
Albert Castellà Fabré,
Anna Martí Ferragut,
Carles Aguilar Gil, Isabel
Muñoz Olmos, Joan Piera
Sancerni, Kamen Sablev,
Marc Zubia Pons, Marcel
Olivé Taché, Marta Merino
Pérez, Mònica Viamonte
Solé i Noemí Nebot Pich
Aixecament de
planimetria
Alba Tenza Ferrer, Marcel
Olívé Taché i Isabel
Muñoz Olmos
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez
Fotografia
Alba Tenza Ferrer

L’àmbit d’actuació va ser tant a l’interior dels
Jardins del Doctor Pla i Armengol, que comprenen una àrea de 36.718 m2, com a l’exterior, als carrers que envolten el recinte: carrer
de Cartagena, ronda del Guinardó, torrent de
Melis i avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Els treballs van consistir en el seguiment
arqueològic preventiu de 117 cales, 106 rases
i 35 rebaixos sectorials de terres.
Dins dels Jardins del Doctor Pla i Armengol
es localitzava l’edif ici de l’antic Institut
Ravetllat-Pla, promogut pel doctor Ramon Pla
i Armengol (1880-1958) i el veterinari Joaquim
Ravetllat i Estech (1871-1923), destinat a la recerca etiopatogènia de la tuberculosi. La finca
Ravetllat-Pla era coneguda antigament amb els
noms de Torre Fitona o dels Seminaris. La documentació notarial cita aquesta finca amb el
nom de Torre Fitona; en canvi, la cartografia
antiga i la memòria popular han mantingut el
nom dels Seminaris fins ben entrat el segle xx.
Es desconeix d’on prové el nom de Torre Fitona. Quant al nom dels Seminaris, l’origen pot
estar en el decret que el Concili de Trento va
aprovar el 1563 per a la creació dels Seminaris
Conciliars com a centres de formació espiritual
i intel·lectual dels nous sacerdots. D’aquesta
manera s’anaren creant a la ciutat de Barcelona diversos seminaris que perduraren fins
al segle xix. No es té coneixença del moment
en què es van edificar els Seminaris, però sí
que se sap que van estar actius fins a mitjan
segle xix. Amb la desamortització de Mendizábal, la finca dels Seminaris passà per diverses
mans i, amb el temps, els terrenys acabaren
reduïts amb la venda de diverses porcions de
terra. L’any 1927, el doctor Pla va comprar la
finca dels antics Seminaris, en va enderrocar
l’edifici que hi havia i en va construir un de nou
seguint el projecte arquitectònic de l’arquitecte Adolf Florensa (1889-1969), amb l’objectiu
d’ubicar-hi uns nous laboratoris de l’Institut
Ravetllat-Pla i la residència familiar del doctor
Pla. Les obres d’aquest nou edifici van durar
fins al 1930 (Corbera, 2016).

L’edifici, que ha perdurat fins avui, segueix el
mateix traçat que l’edifici anterior. És de grans
dimensions, està envoltat d’una gran extensió
de terreny amb zona de conreu i jardins i comprèn cavallerisses on va arribar a haver-hi més
d’un centenar de cavalls per a la recerca i l’elaboració de dos productes contra la tuberculosi:
l’hemoantitoxina i el sèrum Ravetllat-Pla, coneguts popularment com a sang de cavall. Des
de l’any 1915 l’Ajuntament de Barcelona és el
propietari de la finca, i l’edifici ha quedat en
mans de la Fundació Privada Doctor Pla —creada per la filla del metge—, amb la pretensió
de convertir-lo en un museu de moble antic.
Durant els treballs de control arqueològic es
van documentar diverses estructures, algunes
relacionades amb l’edifici actual del Mas Ravetllat, d’altres amb edificacions anteriors, possiblement amb l’edifici dels Seminaris i amb un
mas preexistent a tot això, i d’altres que devien
quedar fora dels terrenys del mas, associades
possiblement amb el mas veí de Can Planàs. La
majoria de les troballes documentades es van
localitzar a l’interior del recinte format pels
jardins, sobretot a la meitat nord i a prop de
l’edifici actual del Mas Ravetllat.
De l’interior del recinte destaquem el conjunt
d’estructures situades davant mateix de la façana posterior de l’edifici del Mas Ravetllat.
Durant la realització de les tasques de control
d’una rasa, es va detectar la presència d’estructures muràries, possiblement relacionades amb
un mas anterior a l’edifici dels Seminaris i a
l’actual edifici del Mas Ravetllat i del qual no
es té cap notícia documental fins al moment.

Vista aèria de les estructures de l’antic mas.
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L’excavació en extensió d’aquesta zona ens va
permetre evidenciar diverses fases constructives que anaven des del segle xv fins al segle xx.

posterior, però dins d’aquest mateix segle, situem la destrucció d’aquest mas amb l’enderroc de les estructures.

Fase 1. Època baixmedieval (segle xv)

Fase 3. Època contemporània
(segles xviii-xix)

D’aquest moment es va documentar la construcció de dues fonamentacions, una amb orien
tació nord-oest – sud-est i l’altra amb orientació
nord-est – sud-oest, construïdes amb pedres
de mida petita i mitjana lligades amb argila de
color marró clar, sorra i taques de morter de calç.
Les orientacions d’aquestes estructures foren
reaprofitades posteriorment per a noves construccions. La presència d’aquests fonaments,
tot i que força mal conservats, sembla que evidencia l’existència d’un edifici de grans dimensions, del qual desconeixem si tenia subdivisions internes abans de les reformes de les fases
posteriors. Associat a aquestes estructures es va
documentar l’únic estrat d’aquesta època. Es
tractava d’una anivellació d’argila de color marró vermellós amb graves.
Fase 2. Època moderna (segle xvi)
Posteriorment, al segle xvi es va dur a terme
una reforma del mas, amb la construcció de
noves estructures que amortitzaven les més
antigues i que dividien l’espai en tres àmbits:
l’àmbit 1 (àmbit central), l’àmbit 2 (àmbit
del sud-oest) i l’àmbit 3 (àmbit del nord-est).
Pel que sembla, per un costat es van construir
els àmbits 1 i 2 amb murs bastits amb pedra
de mida mitjana i petita, amb algun frag
ment de maó massís, tot lligat amb fang.
D’aquests àmbits en destaquen les restes d’una
porta que comunicava l’àmbit 2 amb l’àmbit 3
i restes parcials, possiblement, de nivells de
circulació. En un segon moment, sembla que
es devien fer més reformes internes d’aquests
àmbits, amb la construcció de dues estructures més que subdividien els espais. Una
d’aquestes estructures podria ser la construcció d’un mur de tàpia, que alternava capes
horitzontals d’argila de color marró vermellós
amb una gran quantitat de grava i capes de
morter de color ocre. Entre les diferents capes
s’hi intercalaven olles de ceràmica vidriada de
color marró senceres. Aquest mur subdividia
l’àmbit 1 en dos espais. També relacionem
amb aquest moment la construcció d’un altre
mur, en aquest cas de pedra de mida mitjana
i petita, amb algun fragment de maó massís i
tot lligat amb fang, que formava el nou límit
de l’àmbit 3, amb un augment de la cota de
circulació en aquest espai. En algun moment

Cap a finals del segle xviii i principis del segle xix s’ha de situar la realització d’un gran
rebaix a l’extrem sud-est de la intervenció, que
va afectar la façana sud del mas ja enderrocat
i que fou reblert amb argila i runa. D’aquest
moment n’és també la construcció d’una possible porxada i de límits de parterres, associats
ja amb l’edifici dels Seminaris.
Fase 4. Segle xx
Amb la construcció del nou edifici del Mas Ravetllat, aquesta porxada fou eliminada i substituïda per una pavimentació de ciment, la qual
devia funcionar com a nivell de circulació fins
al tancament de l’institut, cobert pel nivell
superficial vegetal actual.
Al lateral sud-oest del Mas Ravetllat i a tocar
d’una de les dues basses actuals del mas es van
documentar més conjunts d’estructures.
El grup situat al nord-oest de la bassa estava
constituït per quatre murs de les èpoques moderna i contemporània molt arrasats, de pedra
i morter, del qual, tot i la seva mala conservació, podíem intuir dos possibles àmbits cap al
nord-oest. Creiem que les restes podrien estar
relacionades amb algun tipus de construcció
associada als antics Seminaris.

Murs de les èpoques moderna i contemporània.

Un segon grup estava situat al lateral sud-est
d’aquesta mateixa bassa. Es tractava de dos
possibles dipòsits o basses de principis del segle xx construïts amb pedra petita, mitjana i
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gran, no treballada, amb intercalació de maó
massís i tot lligat amb morter de color blanc
de gra gruixut. Creiem que aquests dipòsits
podrien estar relacionats amb els últims anys de
funcionament de l’edifici dels Seminaris i que,
durant el mateix segle xx, foren enderrocats
per construir la bassa actual que forma part del
conjunt del Mas Ravetllat.

Imatge del pou circular actual sobre un pou de planta
rectangular més antic.

Imatge dels dipòsits relacionats amb l’edifici dels
Seminaris.

Actualment, adossat al lateral nord-est d’aquesta bassa s’hi pot veure un pou circular construït
amb maó massís arrebossat amb ciment per la
cara exterior amb un coronament de pedra,
probablement una pedra de molí reaprofitada,
i una base circular de maons també massissos.
Durant els treballs de rebaix d’una rasa es van
deixar al descobert les parets de la cantonada
nord del pou original sobre el qual recolza
aquest pou circular, que devia tenir una funcionalitat ornamental. El pou original era de
planta rectangular i de grans dimensions. Les
parets documentades estaven construïdes amb
maçoneria i estaven bastides amb pedra petita
i mitjana no treballada, disposada en fileres
irregulars a la part superior i més regulars a la
part inferior i lligada amb morter de color ataronjat en alguns trams i morter de color blanc/
ocre en d’altres. Constructivament s’assemblaven a les estructures del segle xvi documentades davant de l’edifici del Mas Ravetllat, la qual
cosa fa pensar que podrien haver funcionat en
el mateix moment.
A l’exterior del recinte dels Jardins del Doctor Pla i Armengol es van documentar només
estructures al torrent de Melis relacionades

amb Can Planàs, mas veí del Mas Ravetllat.
Antigament era conegut com a Can Molins i,
més tard, a mitjan segle xix, com a Can Mèlic.
A la dècada del 1870, Claudi Planàs i Armet
va comprar la finca Mèlic. L’edifici actual fou
construït a començaments del segle xx per encàrrec del nou propietari Planàs. El 1930, la
societat Parques y Canódromos la va llogar per
construir-hi un canòdrom i una piscina situada
a la part alta, tocant a l’avinguda Mare de Déu
de Montserrat. Avui dia s’hi ubica el Centre
Cívic del Mas Guinardó (Corbera, 2009).
Els treballs de rebaix de dues rases van deixar al
descobert diverses estructures. Cap a la meitat
del torrent de Melis es van localitzar dos murs
de principis del segle xx, bastits amb maó massís i pedra petita, tot lligat amb morter de calç
de color blanc, amb totes dues cares enlluïdes.
Aquests murs corresponien a la cantonada oest
d’un parterre o d’una àrea enjardinada relacionada amb el mas. Al final del torrent es localitzà
un mur amb orientació nord-est – sud-oest, bastit amb pedra petita amb intercalació d’algun
maó massís i tot lligat amb morter de color ocre.
El parament sud estava enlluït. Aquesta estructura sembla que podria ser un mur de parcel·lació
d’aquesta mateixa finca. n Alba Tenza Ferrer
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Mercat de la Boqueria

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça de Sant Josep.
Mercat de la Boqueria.
Parades número 218-223 /
282-287
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Mercat de la Boqueria
Dates
11-15 de febrer de 2018
Codi
010/18
Motiu
Reforma de les parades
número 218-223 /
282-287
Promotor/Propietari
Bar Boqueria, SLU /
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona –
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré
Equip
Joan Piera Sancerni
i Alba Tenza Ferrer
Aixecament de
planimetria i fotografia
Albert Castellà Fabré
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez
Estudi del material
ceràmic
Marcel Olivé Taché

Cronologia
Segles xiii-xv. Època moderna. Època
contemporània.
Paraules clau
Urbanisme medieval. Convent de Sant Josep.
Mercat de la Boqueria.

En aquest espai s’han dut a terme les obres de
reforma de les parades núm. 218-223 / 282-287
del Mercat de la Boqueria, en concret els treballs de fonamentació de la nova marquesina.
La fonamentació constava de vuit sabates
de 80 × 80 cm de costat i 80 cm de profunditat, unides per una riosta perimetral de 50 cm
d’amplada i 60 cm de profunditat.
L’excavació arqueològica realitzada al llarg de
la intervenció ha posat al descobert tot un seguit d’estructures que devien formar part de
l’urbanisme de les èpoques medieval, moderna
o contemporània d’aquest sector de la ciutat.
El conjunt de restes documentades ha permès
establir una seqüència cronocultural que ens
situa entre els segles xiii-xv i l’any 1840.
Al llarg del control i l’excavació que s’han dut a
terme, s’han documentat part de quatre murs,
dos dipòsits, tres paviments i una estructura de
funció indeterminada.
El conjunt d’estructures formen dos àmbits
contigus molt ben delimitats pels murs que els
envolten. Les estructures documentades devien
formar part de dos àmbits d’una illa de cases
d’origen medieval, que van estar en funcionament fins a l’any 1840, moment en què es van
enderrocar les restes del convent de Sant Josep
i sobre el solar es va construir la nova «plaza
del Mercado de San José». Sembla que, per tal
d’obtenir un gran espai de planta rectangular
per construir la nova plaça, a la zona nord també es van enderrocar algunes cases d’origen
medieval. Al Quarteró número 58 de Garriga i
Roca es pot observar que les estructures muràries documentades en aquesta intervenció
presenten la mateixa alineació que la resta
d’urbanisme medieval i modern de l’entorn
immediat.
Les restes de l’urbanisme de l’època medieval
(segles xiii-xv) estan representades per part
de dues estructures muràries que funcionaven
conjuntament i delimitaven un espai (àmbit 1)

Mur baixmedieval.

de 3,49 m d’amplada per 3,67 m de longitud
coneguda. Els murs fundacionals d’aquestes
estructures muràries estaven orientats en sentit
nord-oest – sud-est i presentaven unes amplades d’entre 0,64 i 0,50 m. Estaven bastits amb
filades de carreuons, pedres desbastades i algun fragment de maó, tot lligat amb morter
de calç sorrenc de color vermellós. Cal indicar
que possiblement un dels murs corresponia a
les restes d’un sòcol per assentar a sobre seu un
mur de tàpia. Possiblement, les restes d’aquest
mur de tàpia corresponen a l’estrat de terra
que es conservava immediatament a sobre del
mur que li servia de base. Malgrat tot, no es pot
assegurar amb total certesa que això fos així, ja
que no es va poder excavar al voltant, a causa
de la presència d’estructures de cronologies
posteriors, presumptament adossades al parament extern del mur de tàpia.
Dins la fase constructiva compresa entre el
segle xviii i l’any 1840 s’aglutinen les altres
estructures documentades en aquesta interven-
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ció arqueològica, construccions que es devien
localitzar en els dos àmbits esmentats.
Algunes de les estructures localitzades descobertes no s’han pogut situar cronològicament
amb més precisió, ja que no es va poder excavar
l’estratigrafia associada.
Àmbit 1
L’estructura més antiga localitzada en aquest
espai és un paviment bastit amb pedres desbastades lligades amb terra. Per relacions estratigràfiques caldria situar la seva construcció en
un moment indeterminat anterior a la segona
meitat del segle xviii.

Mur baixmedieval.

En algun moment comprès entre la segona
meitat del segle xviii i principis del segle xix
es decidí reparar el mur de tàpia, que devia
patir desperfectes estructurals i devia ser reconstruït. Aquesta reforma estava bastida amb
pedres desbastades i maons massissos lligats
amb morter de calç de color marró clar o beix.
Relacionada amb la construcció d’aquest mur,
es documenta un paviment bastit amb rajols de
diferents mesures, disposats a trencajunt i lligats
amb morter de calç de color blanc. Aquest paviment va ser construït en el mateix moment que
es va fer la reforma d’un dels murs. Es tracta del
nivell de circulació de l’àmbit 1, entre la segona
meitat del segle xviii i, molt possiblement, fins
a l’enderrocament de l’edifici, l’any 1840.
Àmbit 2
Dins d’aquest àmbit trobem les restes de dues
estructures muràries, que funcionaven conjuntament i delimitaven aquest espai, de 2,90 m d’amplada per 3,67 m de longitud coneguda. Els
murs fundacionals d’aquestes estructures muràries estaven orientats en sentit nord-oest –
sud-est i presentaven unes amplades de 50 cm
l’un i 26 cm l’altre (l’amplada d’aquest mur
només es va poder documentar parcialment,
ja que anava més enllà dels límits de l’obra).
D’una de les estructures muràries en desconeixem l’amplada total, pel fet que bona part es
troba fora dels límits actuals de la parada on
es feia la intervenció arqueològica (cal remarcar que, mentre s’estaven fent aquests treballs,
el mercat estava en funcionament). Es tracta
d’un mur, amb una orientació nord-oest – sudest, bastit formant filades de pedres desbas
tades i maons massissos, tot lligat amb morter
de calç de color marró clar.

Paviment de rajols ceràmics.
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Mur mitger entre els dos
àmbits, dels segles xiii
i xiv.

Per determinar la cronologia del mur ens basem en els aspectes formals, la tipologia i les
característiques constructives, ja que manca
informació, perquè aquesta àrea del jaciment
no fou excavada. Atenent aquestes circumstàncies, es fa una proposta de cronologia del
segle xviii o anterior.
Adossat a aquest mur es documentà part d’un
paviment bastit amb rajols quadrangulars
de 24 cm de costat, disposats a junta correguda
i lligats amb morter de calç de color blanc.
Considerem que devia ser el paviment de l’àmbit 2, del període comprès entre la construcció
del mur i la construcció de dos dipòsits.
D’un moment posterior que no es pot precisar,
es documenta un canvi en l’ús i la funcionalitat
de l’espai de l’àmbit. Aquesta nova redistribució està representada per la construcció dels
dipòsits esmentats al paràgraf anterior, moment en què molt probablement s’amortitzà
el paviment de rajols descrit més amunt.

Tot i que no es disposa de dades suficients per
obtenir una cronologia més acurada dels dos
dipòsits localitzats, és possible que es tracti de
construccions del segle xix.
D’aquest darrer moment constructiu també es
documentà una estructura de funció indeterminada relacionada amb el mur descrit abans,
composta per quatre maons lligats amb morter
de calç de color blanc.
Amb l’execució del projecte d’obra per a la
construcció d’una nova plaça a l’espai que
ocupaven les restes de l’antic convent de Sant
Josep, les illes de cases més pròximes al recinte
religiós també es van veure afectades pel desenvolupament de les obres.
És en aquest moment (1840) quan les estructures documentades són enderrocades i parcialment arrasades. n Albert Castellà Fabré
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Mercat de la Boqueria

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Èpoques moderna i contemporània.

Ubicació
Plaça de Sant Josep.
Parada número 579-610

Paraules clau
Mercat de la Boqueria. Convent de Sant Josep.
Església de Sant Josep. Carmelitans descalços.
Paleocanals.

Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Mercat de la Boqueria
Dates
5-11 de febrer de 2018
Codi
016/18
Motiu
Ampliació d’una cambra
subterrània i instal·lació
d’un elevador
Promotor/Propietari
Particular / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Eina, gestión integral
del patrimonio, SL
Direcció tècnica
José Miguel Gallego
Cañamero
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
José Miguel Gallego
Cañamero

Aquest article recull la intervenció duta a terme a l’interior de la parada número 579-610
del Mercat de la Boqueria, al barri del Raval,
que va permetre exhumar restes pràcticament
testimonials de l’antiga església construïda entre el 1589 i el 1605 pels frares de l’orde dels
carmelitans descalços, primer edifici que va
integrar el convent de Sant Josep, enderrocat
l’any 1835.
El motiu de la intervenció va ser l’ampliació
d’un soterrani preexistent (construït durant els
anys vuitanta del segle passat) i la instal·lació
d’un muntacàrregues. La construcció d’aquesta
cambra subterrània durant el darrer quart del
segle passat va implicar l’excavació incontrolada de l’espai. Per aquesta raó, la intervenció
que recull aquest article només va poder documentar l’estratigrafia d’una estreta franja del
subsol que encara romania relativament intacta.

Vista general al final de la intervenció.

Perspectiva del possible
paviment de l’església de
Sant Josep, de principis
del segle xvii.
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va culminar l’any 1605 i que en la majoria de
construccions arquitectòniques els paviments
són el darrer element que es col·loca, es pot
proposar una datació més precisa de principis
del segle xvi per a aquesta estructura.
La progressió dels treballs arqueològics en
aquesta parada va posar de manifest la presència al subsol del Mercat de la Boqueria d’una
estratigrafia formada a partir dels segles xiv
i xv, amb una potent capa argilosa inferior generada a partir d’aportacions al·luvials, tal com
suggereix la presència dins del mateix estrat
resultant de possibles paleocanalitzacions d’un
bocí d’àmfora ebusitana Ramon PE-25, datable
dels segles i-iii dne, barrejat amb material medieval de color verd i manganès.

Fragment de ceràmica blava catalana amb simbologia de l’orde dels carmelites.

Els primers 40 cm de potència estratigràfica
presentaven un seguit d’estrats amb materials
contemporanis (incloent-hi plàstics) que només poden ser interpretats com a evidències
de l’activitat humana a finals del segle xx.
A una cota d’uns 10 msnm es van localitzar les
restes d’un enllosat de maons massissos que
creiem que cal vincular a l’església de Sant Josep, construïda pels frares carmelites descalços entre el 1589 i el 1605 (Casasayas, 1986;
Narváez, 2000). En aquesta direcció apunten
els materials arqueològics, especialment dos
fragments de plat de blava catalana amb l’heràldica de l’orde carmelita que es van localitzar
en els nivells immediatament inferiors al paviment i que van haver de ser dipositats allà necessàriament abans de la construcció d’aquest
paviment. Tenint en compte que l’edifici es

Tanmateix, també vam poder documentar la
presència d’un possible arrencament de pilar
per sota de l’enllosat amb una cronologia molt
propera, ja que també es trobava per sobre dels
nivells que contenien la ceràmica amb la simbologia carmelitana esmentada, a més de ceràmica de reflexos metàl·lics i vidrades comunes.
Les reduïdes dimensions de l’estructura excavada i la seva escassa entitat dins dels paràmetres arquitectònics més elementals (es tractava
de maons lligats amb morter de calç sobre els
quals s’havia disposat un bloc de roca sedimentària) ens conviden a interpretar-la com a restes
de les obres de construcció de l’edifici sacre,
probablement per a la instal·lació de bastides
o similars.
A banda d’aquests dos elements, no podem
destacar la presència de cap més estructura
positiva. Tot i això, la presència d’altres retalls
a la mateixa capa on es va documentar el retall
esmentat més amunt permet proposar que la
seva funció devia ser la mateixa: probablement
sostenir estructures mobles com ara bastides
o escales que només van estar en ús durant
la construcció del primer edifici, que, amb el
temps, va esdevenir part del convent de Sant
Josep. n José Miguel Gallego Cañamero
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Mercat de la Boqueria

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xvii-xviii.

Ubicació
Plaça de Sant Josep.
Parada número 680

Paraules clau
Mercat de la Boqueria. Convent de Sant Josep.

Districte
Ciutat Vella

La necessitat de construir dues sabates per
instal·lar pilars de suport per al nou sostre
de la parada número 680 del Mercat de la Boqueria va motivar la intervenció arqueològica
que descriu aquest article. La intervenció es
va centrar en dues sabates de fonamentació
d’1,20 × 1,20 m unides per una trava de 0,50 m
d’amplada. L’interior de la parada havia estat
modificat durant els darrers anys del segle xx
per construir una cambra, raó per la qual a
l’inici de la intervenció hi havia dos nivells de
circulació a diferent altura. Atès que la cota
d’afectació dins les sabates va ser de 2,20 m,
i considerant que el desnivell esmentat era
d’1 m, tenim l’inter ior d’una de les sabates
que només es va rebaixar 1,20 m, mentre que
l’altra sabata va assolir els 2,20 m. La trava no
va depassar els 60 cm de fondària.

Nom singular
Mercat de la Boqueria
Dates
10-21 de setembre
de 2018
Codi
078/18
Motiu
Reforma de la parada
Promotor/Propietari
Xarcuteries Sama, SL /
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Eina, gestión integral del
patrimonio, SL
Direcció tècnica
José Miguel Gallego
Cañamero
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
José Miguel Gallego
Cañamero

primers 70 cm de potència, amb materials
datables de l’època contemporània, es va accedir a una capa homogènia que cobria tota
l’estratigrafia inclosa a la rasa. Aquesta capa
es va poder datar del segle xviii, gràcies a
la presència de ceràmica vidrada policroma.
Per sota de diverses unitats inferiors, també
de la mateixa cronologia, es va accedir a una
estructura murària de planta rectangular que
va ser interpretada com a pilar de subjecció
d’algun tipus d’edifici del qual no es va poder
determinar la naturalesa, tot i que creiem que
podria estar relacionat amb l’església de Sant
Josep del desaparegut convent homònim dels
carmelites descalços.

La sabata 1 es va començar a rebaixar des del
nivell de circulació actual. Un cop retirats els

Efectivament, aquest mur s’assentava directament sobre una estructura més gran de planta
quadrangular (que, en realitat, es podria tractar d’un altre mur, atès que s’estenia per sota
del perfil del límit de l’excavació), que s’ha
d’interpretar com a sabata de fonamentació.
Aquesta estructura havia retallat un seguit de
paviments precaris realitzats amb petits còdols
i fragments de material ceràmic i constructiu lligat amb fang i culminats per un pavi-

Vista general de la intervenció. Perspectiva des de la
sabata 2.

Detall del pilar i el mur associats a l’església
de Sant Josep.
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Perspectiva de la intervenció des de la sabata 1
en direcció sud-est – nord-est.

paviments superposats es van documentar exclusivament a tocar dels murs superposats i,
segons el nostre criteri, retallats durant la fase
de construcció de la sabata. Malauradament,
no es va poder documentar una continuïtat física dels paviments de còdol cap a l’interior de
la trava, però, en canvi, a l’interior de la sabata 2 es va poder observar la presència de restes
d’un paviment idèntic i a la mateixa cota, raó
per la qual pensem que es podria tractar de
la mateixa estructura. En aquest sentit, també
creiem que l’estrat comprès entre aquests elements ha de correspondre necessàriament a la
mateixa estructura i, per tant, al mateix espai
arquitectònic, atès que no es va documentar
cap retall. L’absència de còdols a l’espai intermedi, però, podria quedar explicada atenent
qüestions de desgast o erosió. Val a dir que a la
intervenció duta a terme a la parada número
579-610, a escassos 6 m de distància en direcció
nord, no es va documentar cap estructura que
s’hi pogués assimilar (Gallego, 2020; vegeu
l’article en aquest mateix Anuari, p. 109.).

ment de morter de calç. Descartem que els
còdols responguin exclusivament a una capa
de preparació per instal·lar el paviment amb
morter de calç, ja que es podia apreciar perfectament una seqüència constructiva i una
voluntat d’anivellar de manera horitzontal
els diversos afegits. Cal destacar que aquests

La construcció del mur sobre la fonamentació
va deixar com a evidència dues capes de morter
de calç adossades a l’estructura murària que cal
interpretar com l’arrebossat o argamassa que
va caure i no es va recollir en el moment de
la construcció. Aquestes restes havien caigut
directament sobre el mur de fonamentació,
d’una banda, i sobre un estrat amb materials

Agulles de bronze recuperades.
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ric directament sobre el paviment de còdols,
que cal relacionar amb la producció tèxtil desenvolupada de manera intensa a Barcelona
a partir del segle xiv i, especialment, durant
el segle xv, moment en què el 75 % dels ingressos fiscals de la Generalitat procedien de
la indústria tèxtil (Carrère, 1977, esmentat
a Feliu, 2004: 455). Creiem que tant el mur
com els paviments localitzats s’han d’associar
amb la presència d’habitatges en aquest espai
i, probablement, amb els habitatges que els
frares van ocupar, primer, i comprar, després,
per dur a terme les seves activitats religioses.

Detall del paviment
de còdols.

del segle xvi. Per tant, la construcció d’aquesta doble estructura cal contextualitzar-la ben
entrada aquesta centúria. Pensem que la seva
envergadura no es correspon amb les necessitats d’un edifici domèstic, sinó que les depassa.
Si s’observa la planta de l’església publicada
per Casasayas (Casasayas, 1986: 300, fig. 1),
es poden apreciar un seguit de murs i pilars
que quadren més amb l’estructura en qüestió,
i és aquesta la hipòtesi que considerem més
plausible.1
A l’altre extrem de la intervenció, dins la sabata 2, es va localitzar un altre mur amb el
parament de pedra lligat amb una barreja
de terra i morter de calç. Aquest mur estava
cobert directament per un estrat que contenia
reflexos metàl·lics. En aquesta ocasió, però,
no se’n va poder documentar l’envergadura,
atès que es perllongava per sota del paviment
en ús i no es va poder arribar a excavar. Malgrat tot, es va poder determinar que podria
haver funcionat amb els paviments de còdols
detectats a la trava i a la sabata 1. Aquest mur
localitzat a l’espai de la sabata 2 va ser construït directament sobre un sediment que, al
seu torn, va ser excavat per construir el mur
de grans dimensions dins la sabata 1, sobre el
qual s’assenta el primer pilar esmentat i que
va donar un fragment de pisa blanca, datable
del segle xv. A més, es van documentar un
conjunt de nou agulles de bronze i cap esfè-

Per sota de les estructures es van documentar
un seguit de nivells, algun dels quals considerem conseqüència d’aportacions al·luvials,
que contenien material antic (algun fragment
de terra sigil·lada hispànica) i altmedieval
(dos fragments de ceràmica de corda seca parcial del segle xii) (Casamar, Valdés, 1984;
Sosa, 2007).
Amb tot, creiem que durant aquesta intervenció s’ha pogut documentar la presència de restes arquitectòniques que hem d’associar a l’església de Sant Josep, construïda entre el 1589
i principis del segle xvii (Casasayas, 1986).
n José

Miguel Gallego Cañamero
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Feliu Monfort, G. (2004). «La crisis catalana de la Baja
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p. 435-466. CSIC.
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1. La cota d’aquest element queda molt per sota de la cota a
la qual va ser localitzat el paviment de rajoles a la intervenció 016/18, que nosaltres mateixos vam dirigir i que associàvem a l’església de Sant Josep, construïda a finals del segle xvi
(Narváez, 2000). Per tant, ens sembla ara qüestionable que
aquella estructura pugui correspondre a l’edifici esmentat.
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Mercat de la Boqueria

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça de Sant Josep.
Parades número
233-235, 270-272
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Mercat de la Boqueria
Dates
19 de novembre – 19 de
desembre de 2018
Codi
114/18
Motiu
Reformes de la parada
Promotor/Propietari
Particular / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Eina, gestión integral del
patrimonio, SL
Direcció tècnica
José Miguel Gallego
Cañamero
Equip
Òscar Augé Martínez,
Walter Alegría Tejedor
i Aida Alarcos Ballart
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
José Miguel Gallego
Cañamero
Fotografia
José Miguel Gallego
Cañamero
Fotogrametria
Walter Alegría Tejedor

Perspectiva des del nord-est del sector a l’inici de la intervenció.

Cronologia
Segles xvi-xix.
Paraules clau
Mercat de la Boqueria. Convent de Sant Josep.

En aquest article es descriu la intervenció arqueològica que va permetre identificar un conjunt d’estructures arquitectòniques i hidràuliques entre les quals cal destacar una cisterna
i un potent mur que associem al desaparegut
convent de Sant Josep, de l’orde dels carmelitans descalços.
Amb l’objectiu de construir una cambra frigorífica subterrània es va dur a terme l’excavació
d’un espai d’uns 3,5 m2 de superfície. Des de
l’inici es va treballar de manera manual, sense
la intervenció de maquinària, excepte per al
desmuntatge del paviment de formigó en ús
i d’estructures històriques, amb l’autorització
prèvia de les administracions competents.
La intervenció es va desenvolupar amb més
intensitat a la meitat occidental de la parada,
ja que l’altra meitat havia estat rebaixada als
anys vuitanta del segle xx per instal·lar una
cambra subterrània. En aquest sentit, els aproxi
madament 3 m de potència excavada i documen

tada a la primera meitat es van reduir a menys
d’1 m a la segona. Atès que els materials exhumats estan encara en procés d’inventari, a
hores d’ara no podem determinar una cronologia més precisa a partir del seu estudi. Tot i
això, podem establir una seqüència molt aproximada a partir de la relació entre les estructures, partint de la base que ens trobem davant
d’un mur — probablement limítrof— i una
cisterna que creiem que s’han de relacionar
amb l’antic convent, datat de principis del segle xvii (Casasayas, 1986; Narváez, 2000).
Immediatament per sota del paviment de
formigó en ús es van documentar diverses
estructures hidràuliques relacionades amb la
conducció i l’evacuació de l’aigua de pluja.
Concretament, es tractava de dues clavegueres, la més moderna de les quals, molt senzilla,
estava construïda amb maons massissos, morter
de calç i secció quadrada. La més antiga, en
canvi, era una conducció molt més elaborada,
construïda a partir d’una canonada de secció
circular i uns 14 cm de diàmetre interior, que
havia estat envoltada completament per maons
massissos i morter de calç. Totes dues discorrien en paral·lel des del centre de la parada
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en direcció oest i cal datar-les amb posterioritat al 1832, any de destrucció del convent
(Casasayas, 1986), ja que totes dues s’havien
bastit desmuntant i aprofitant parcialment un
potent mur, que, probablement, devia formar
part del conjunt religiós i que descriurem a
continuació.

Vista zenital de l’excavació en els moments inicials de la intervenció. Destaquen
el coronament del potent mur i de les estructures de conducció d’aigües que el
cobreixen. Fotogrametria: Walter Alegría

Efectivament, per sota d’aquestes estructures
hidràuliques es va documentar un potent mur
construït amb blocs de pedra sedimentària
de mitjanes i grans dimensions que assolia, a
aquesta cota, quasi 1,40 m d’amplada (mesura que quant a fonamentació s’incrementarà
encara més, com tindrem oportunitat de veure
més endavant). Aquest mur, doblement facetat,
seguia una direcció nord-sud i es perllongava
més enllà dels límits de l’obra, raó per la qual
només se’n va poder documentar una part.1
L’extrem oposat s’entregava a un altre mur que
es va documentar just al límit de l’excavació i
per sota ja del paviment del passadís transitable
del mercat. Una part d’aquest mur havia estat
desmuntada per encabir-hi l’altre mur i només
se’n va poder documentar una de les cares, i
l’altra cara quedava amagada sota el paviment
del passadís.
El mur més potent encara es va ampliar més en
arribar a la fonamentació, fins als 1,50-1,60 m de
gruix; la fonamentació va ser construïda excavant una rasa i omplint-la amb blocs de pedra
i morter de calç sense una alineació aparent.
Com es va poder documentar posteriorment,
la fonamentació del mur presentava dos nivells
diferents, un dels quals es va aprofitar per construir una cisterna de la qual només vam poder
documentar una part, atès que la resta s’estenia
cap al nord-oest per sota del paviment en ús.
Cal destacar que la irregular forma del mur i
la ubicació de la cisterna semblaven planificades del mateix moment i, per aquesta raó,
creiem que la datació de la cisterna ha de ser
exactament la mateixa que la del mur. D’altra
banda, cal destacar que les possibles evidències d’aquesta estructura en direcció est van
ser destruïdes a finals del segle xx durant les
obres de construcció d’un primer soterrani.
Els materials recuperats dels nivells més antics
dins l’estratigrafia d’amortització de la cisterna,
i per tant també del mur, corresponen a principis del segle xvii. Es tracta, fonamentalment,
de ceràmica pisa blava catalana, tot i que, com
ja hem esmentat, queda pendent un estudi en
profunditat del material.

Vista zenital de l’excavació amb les principals estructures visibles. Destaca el
potent mur, probablement de tancament. Fotogrametria: Walter Alegría
1. Recordem que, quan es fan obres a les parades del Mercat de la Boqueria, l’activitat del mercat no s’atura.
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(si la va retallar o van ser construïdes simultàniament), ja que la construcció del soterrani
als anys vuitanta del segle xx, esmentat més
amunt, va destruir l’estratigrafia.
Resumint, amb aquesta intervenció s’ha pogut
documentar la presència de diverses estructures hidràuliques i arquitectòniques. D’entre
les primeres, destaquen dues canalitzacions,
datables dels segles xviii i xix (o fins i tot del
segle xx) i una cisterna amortitzada ja amb
materials de la segona meitat del segle xvi i
principis de la centúria següent (reflexos metàl·lics amb pinzell-pinta i blaves catalanes),
que creiem que cal vincular al convent de Sant
Josep. De fet, la tècnica emprada per construir-la, molt rudimentària, aprofita un desnivell en el terreny que és retallat i enlluït amb
una primera capa de morter de calç i suggereix que van ser els mateixos monjos qui la van
dur a terme, seguint els principis de pobresa
i humilitat propugnats des de l’inici de l’orde
(Narváez, 2000: 51 i seg.), i no un mestre constructor especialitzat. Amb tota probabilitat, deu
correspondre a la cisterna que Barraquer ubica
a prop del claustre a partir de les referències
orals que recull a la seva detallada descripció
(Barraquer, 1906: 447).

Perspectiva des del sud-est al final de la intervenció. S’observen les restes de la
cisterna que formen angle a la dreta superior de la imatge.

Addicionalment, es va poder observar i documentar la presència d’altres murs a l’interior
de l’espai excavat. En primer lloc, es va testimoniar la presència d’una estructura molt
més modesta, aixecada sobre estrats de l’època
moderna, que va ser retallada durant les obres
de construcció del mur i la cisterna a la banda
sud-oest de la intervenció. En segon lloc, una
altra estructura separada de la resta d’estructures, a la banda est, que devia formar part
d’alguna fossa sèptica o pou que va ser omplerta amb material orgànic, tenint en compte el
seu contingut. Va ser construïda retallant estrats amb material antic, probablement rodat,
i amortitzada amb material vidrat barrejat amb
material romà (es va recuperar un fragment de
ceràmica africana de cuina, de forma Lamboglia 10A). Malauradament, no podem saber la
relació de la cisterna amb aquesta estructura

Pel que fa a les estructures arquitectòniques,
destaca la presència d’un potent mur de més
d’1 m d’amplada a la seva part més estreta,
molt ben escairat (obra que, en aquest cas, podria haver estat bastida seguint els criteris i la
intervenció d’un mestre, donada la pulcritud
i l’excel·lent acabat que denota, que inclou
un disseny en esglaó on ja estava prevista la
cisterna), que retalla i s’adossa a un altre mur
perpendicular preexistent (que no va poder
ser excavat totalment) i en retalla un altre molt
més modest, tots dos de l’època moderna o
baixmedieval a tot estirar. n José Miguel Gallego
Cañamero
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Avinguda Meridiana, 119.B-151,
132-180 / 85-151, 80-180
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles x-xx.

l’aigua per beure dins de la ciutat s’obtenia
mitjançant l’accés i la utilització de pous.

Ubicació
Avinguda Meridiana,
119.B-151, 132-180 /
85-151, 80-180

Paraules clau
Rec Comtal.

Actualment, no es té cap evidència física pel
que fa a la fisonomia original del rec al segle x,
fruit de les diverses remodelacions que ha patit
al llarg del temps, com a conseqüència dels diferents canvis motivats per l’evolució de la ciutat. No obstant, gràcies a diferents interven
cions arqueològiques que s’han dut a terme al
llarg del temps, com, per exemple, al Born, a
la zona de l’Arc de Triomf, a la Sagrera i a la
plaça de les Glòries (carrer de Cartagena, 157159 i carrer del Dos de Maig, 187-180), per posar alguns exemples, s’ha pogut documentar
que es tractava d’un canal de terra excavat a
cel obert, l’amplada del qual variava segons el
traçat, estimada no obstant en uns 4 m, amb
marges a cadascun dels costats per al pas de
persones i bestiar. Els murs eren bastits amb
carreus de pedra originària o anomenada pedra
de Montjuïc, lligats amb morter de calç de color
blanc, sense cap recobriment especial. La neteja regular del fons del rec al llarg dels anys
no ha permès conservar els materials del primer moment de la seva construcció.

Districte
Sant Martí
Dates
Juliol-desembre del 2018
Codis
098/18-099/18
Motiu
Obres de reforma de
l’avinguda Meridiana
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Míriam Esqué Ballesta
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Míriam Esqué Ballesta

Durant les tasques de remodelació de l’avinguda
Meridiana entre els carrers de Mallorca i de la
Independència, es van localitzar dos segments
de les restes estructurals pertanyents al rec Comtal i, per tant, un tram del traçat del mateix rec,
al seu pas per la cruïlla de l’avinguda amb el
carrer de Mallorca, i en un segon punt a prop
de la mateixa avinguda al carrer de València.
La intervenció es va fer en un indret urbanitzat
al segle xix, durant el procés de construcció
de l’Eixample dins del projecte del Pla Cerdà.
Aquest projecte es basava en una gran xarxa
de carrers perpendiculars i travessers, de manera uniforme, excepte dos grans vials que el
devien travessar, superposades als quals es devien conformar les actuals avingudes Diagonal
i Meridiana.
El lloc de la intervenció comprèn una part del
traçat de l’antic rec Comtal, el qual, segons
les últimes interpretacions, mantenia un traçat
similar a l’aqüeducte de Bàrcino, construcció
romana del segle i dC.
Per tant, el rec devia seguir un traçat similar al
de l’aqüeducte bastit a l’època romana, però
amb un curs més sinuós determinat per l’augment de la demanda energètica per moure els
molins que van començar a aparèixer progressivament, ubicats al llarg de tot el recorregut
del rec. El recorregut total del rec Comtal
s’estima en uns 12 km, i la captació inicial del
recurs hídric es feia al marge dret del riu Besòs,
a l’altura de l’actual Montcada i Reixac.
Pel que fa a l’inici de la construcció del rec, la
teoria més acceptada actualment esmenta que
va ser obra del comte Mir (954-966), el qual va
aprofitar aquest corrent d’aigua no ja reconstruint els aqüeductes per on passava, sinó convertint el corrent en una séquia o rec per regar
els camps, moure les moles dels molins fariners
i drapers i abastar d’aigua les diverses indústries de la ciutat. La seva funció principal,
doncs, no era la de proporcionar aigua per a
l’ús quotidià destinada a l’abastiment domèstic, atès que a l’època medieval bona part de

En el decurs dels segles, el recorregut del rec
ha anat patint variacions, sobretot en els trams
finals. L’any 1715 fou desviat amb motiu de la
construcció de la Ciutadella, i el 1822 es tornà
a modificar el tram final, aquesta vegada per
motius de salubritat.
La desaparició del rec Comtal es va accelerar
a mitjan segle xx. Com a conseqüència del
gran creixement demogràfic dels anys seixanta, bona part del seu recorregut es va aprofitar
per al traçat del clavegueram de Barcelona, i els
terrenys que regava van passar a ser ocupats per
usos residencials i, especialment, industrials.
Actualment, els únics trams a cel obert del rec
es troben al barri de Can Sant Joan, a Montcada
i Reixac, i a la plaça del Primer de Maig, al barri
de Vallbona, a Barcelona.
Pel que fa a les restes localitzades durant les
tasques de realització d’una de les rases de la
vorera del costat muntanya de l’avinguda Meridiana, destinades a la instal·lació de serveis,
estan formades principalment per la canalització del rec Comtal a l’època contemporània
obrada en formigó (UE 011-020), pertanyent a
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un segment del traçat del rec. Es tracta d’una
estructura d’aprofitament hidràulic de primera
magnitud, conservada en bones condicions en
una gran part del tram documentat i afectada
en la seva paret nord-est per serveis de clavegueram anteriors a la intervenció que ens ocupa, els quals retallen tant la paret com la volta
de canó al llarg d’uns 4 m, aproximadament.
Aquesta construcció estava formada totalment
per un parament encofrat de formigó, en aparença de bona qualitat amb un àrid de calibre
mitjà, format per dues parets laterals, que recolzaven sobre una solera de la mateixa factura
amb una amplada de base d’uns 2,50 m i que
suportaven una volta de canó amb una alçària
màxima d’1,38 m i una llargada mínima documentada de 12 m, aproximadament.
La funcionalitat d’aquesta canalització, atès el
rebliment de sediments amb materials orgànics
en descomposició, runa i deixalles que hi ha
a l’interior, podria correspondre a un aprofitament del traçat com a col·lector o canalització relacionat amb la xarxa de clavegueram
contemporània, fruit de la necessitat de cobrir
l’espai per afavorir la mobilitat i aprofitar la
canalització, arran dels continus canvis urbanístics de la zona motivats pel creixement de
la ciutat als darrers segles. Si fos així, el rec va
deixar de banda la seva utilitat com a séquia
o rec per regar els camps i per moure moles
dels molins fariners i drapers de les incipients
indústries de la ciutat fins a la urbanització generalitzada del districte.

Aquesta estructura està relacionada amb un
segon element estructural, format per un mur
(UE 012), el qual transcorre totalment en la
mateixa direcció i sentit que l’estructura documentada. Es tracta d’un mur amb una amplada de 0,75 m i una potència mínima conservada de 0,80 m, obrat amb blocs de pedra
de mida mitjana i gran, lligats amb abundant
morter de calç blanc.
Atenent la seva proximitat amb la canalització
del rec, ubicada a 40 cm, i tenint en compte la
seva situació i direccionalitat, es pot pensar en
una construcció atribuïble a un moment simultani a la canalització del rec documentada, o bé
es podria tractar d’un mur de contenció ubicat
a la part de muntanya, un element molt característic d’aquesta infraestructura documentat
en diferents punts del rec Comtal, tot i que
difereix en algunes de les característiques de
tipologia constructiva. En tot cas, devia ser una
estructura emmarcada ja dins del segle xx i no
devia anar gaire més enllà del segle xix, tenint
en compte la seva tipologia constructiva, tot i
la manca de material ceràmic associat o inclòs
en els sediments que la cobreixen.
Les restes continuaven per sota de la pavimentació del carrer, es perllongaven en direcció
sud-oest, feien un gir en direcció sud i enllaçaven amb les restes localitzades en un segon
punt proper, a la cantonada de l’avinguda amb
el carrer de València.
En una altra localització es documenta un petit fragment del traçat, aproximadament al

Restes de la canalització
en formigó del rec
Comtal.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 118

Restes de la canalització UE 040-041 del rec Comtal,
al seu pas pel número 135-137 de l’avinguda
Meridiana.

ques, i la seva situació encaixa perfectament
amb la restitució hipotètica del seu traçat. En
aquest cas, no obstant, la tipologia constructiva
difereix de les localitzades a l’encreuament de
l’avinguda amb el carrer de Mallorca. La volta
és obrada amb maons i morter gris, amb estructures relacionades amb la conducció d’aigües
residuals a tocar de la volta. Així mateix, la volta
es localitza aproximadament a 1,30 m a partir
de la cota del paviment d’asfalt de l’avinguda
i estava afectada per una conducció d’aigua
contemporània que la seccionava en un dels
costats i, per l’altre costat, estava afectada per
una línia de serveis de telefonia i per la xarxa
de ferrocarril d’ADIF localitzades a tocar de les
restes documentades.
A la part superior, restes
de la canalització UE 011
amb el mur UE 012
gairebé adossat a
l’esquerra. A la part
inferior, solera de
formigó del rec, un cop
exhaurida l’extracció del
sediment que el reblia.

davant del número 137 de l’avinguda Meridiana, durant les tasques de realització d’una rasa
per a la canalització d’aigües pluvials amb nous
embornals i un pou de connexió al col·lector
existent situat sota la vorera de muntanya, amb
l’objectiu de connectar la nova xarxa de captació d’aigües residuals. En aquest indret,
les restes són menys identificables, donades les
mides de la cala, d’uns 2-3 m2, i la profunditat
assolida, de 2-3 m respecte a la cota de superfície de l’asfalt, sense que es pogués determinar
l’abast de l’estructura.
Les mides i la factura constructiva també coincideixen amb les característiques observades en
la construcció del rec al llarg de diferents èpo-

Una altra variable en comparació de l’estructura UE 011 és la localització d’una possible
solera natural d’argiles de color ocre-groguenc
a 1 m, aproximadament, de la creu interior de
la volta d’aquesta estructura, tot i que és difícil
d’afirmar, donades les reduïdes dimensions del
pou, que feien complicada la documentació
adequada de l’estructura.
Així, doncs, tots els indicis, tant constructius
com de disposició topogràfica o geogràfica,
apunten que ens trobem davant de diversos
trams del rec, obrats amb diferents tècniques
i tipologies constructives, les quals fan paleses
les diferents dades documentades en intervencions anteriors sobre les diverses d’afectacions
que ha patit el rec Comtal, fruit de l’evolució
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Planta general de les
estructures localitzades.
Dibuix: ATICS

Traçat de la rasa a nivell freàtic

Sondeig arqueològic

Volta de formigó del rec Comtal

Morter calç blanc

Seccions

Projecció de la solera
del rec Comtal

Secció de la canalització
del rec Comtal i sondeig
arqueològic.
Dibuix: ATICS

Estructura de formigó
del rec Comtal
Sondeig arqueològic

de la ciutat i l’adequació del rec a les diferents
necessitats de la població.
Les tasques de control arqueològic van finalitzar amb el cobriment indefinit amb geotèxtil
dels dos trams de l’estructura documentada,
un cop obtingut el corresponent permís del
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, com també el desmuntatge parcial de
la coberta en alguns punts, necessaris per a la
instal·lació dels serveis requerits dins del projecte de remodelació de l’avinguda Meridiana.
n Míriam
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Esqué Ballesta

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 120

Carrer dels Metges, 16

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer dels Metges, 16
Districte
Ciutat Vella
Dates
Juliol-novembre del 2018
Codi
064/18
Motiu
Rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Lorens Project, SL
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Òscar de Castro López
Equip
Jordi Ardiaca Rodríguez
Aixecament de
planimetria
Òscar de Castro López
Fotografia
Òscar de Castro López i
Jordi Ardiaca Rodríguez

Cronologia
Medieval (segles xiii-xiv). Moderna (segles xvi-xviii).
Contemporània (segles xix-xx).
Paraules clau
Vilanova de Sant Pere.

La finca on es va dur a terme la intervenció
està situada en ple barri de Sant Pere, Santa
Caterina i la Ribera, a prop de l’església de
l’antic monestir de Sant Pere de les Puelles i
a tocar del carrer de Sant Pere Més Baix. Es
tracta d’un edifici bastit a finals del segle xix,
de planta irregular formada per tres cossos distribuïts perpendicularment a la façana.
Els treballs al subsol de la finca han permès
identificar les restes de com a mínim dos edificis anteriors i altres elements amortitzats originaris de l’immoble actual.
A la part central del cos septentrional i a sota
del paviment actual i d’un estrat d’anivellament, hi han aflorat dos fragments d’un mateix
mur trencats per una claveguera que recorre l’estança longitudinalment i per la rasa de
fonamentació dels murs que formen l’habitació. Estaven formats per dues filades de pedres
lleugerament escairades lligades amb morter
argilós que s’assenten sobre una fonamentació
feta a base de pedres desbastades irregulars
lligades amb morter argilós. Una cala efectuada

Mur aparegut al cos septentrional datat d’entorn dels segles xiii i xiv.
Foto: Òscar de Castro

a la cara exterior d’un dels fragments de mur
va permetre identificar la rasa de construcció,
on es van recuperar un conjunt de materials
dels segles xiii i xiv (fragments de comuna
oxidada), amb presència d’algun fragment de
terra sigil·lada romana de l’època altimperial,
que considerem que es troba en context secundari, però que dona fe de la presència de nivells
d’aquest horitzó cronològic al lloc.
A l’estança situada al fons del cos central i sota
l’estrat d’anivellament va aparèixer, amortitzat, un dipòsit fet a base de pedres desbastades sense aglutinant de planta quadrada que
conservava només tres filades de pedres. Per
les seves característiques i per les relacions
estratigràfiques, es va considerar coetani a
l’edifici actual.
Un cop desmuntat i rebaixat tot aquest sector,
es va poder observar que el mur de façana de
l’edifici s’assentava sobre un altre mur amb
unes característiques típicament medievals.
Es tracta de carreus irregulars, desbastats
toscament però de tendència quadrangular,
amb una orientació lleugerament esbiaixada
respecte a la façana que s’hi assenta; d’aquest
mur també se’n va documentar la banqueta de
fonamentació. Un cas idèntic el formava el mur
oriental d’aquesta sala, on se situa una possible
porta tapiada amb maons de pla i que devia
comunicar amb el pati occidental actual de la
finca veïna. Els estrats associats a la fonamentació medieval ofereixen un conjunt de materials
dels segles xiv-xviii. D’aquest conjunt en destaca un fragment de morter verd gòtic datat del
segle xv, dues vores d’escudella blanca i blava
de Paterna-Manises datades d’entre finals del
segle xiv i el segle xv i un fragment de reflex
metàl·lic a l’interior de la peça i blanca i blava a l’exterior, datat del segle xv. També s’ha
recuperat una vora de servidora blanca i blava
de Paterna-Manises amb motiu central de clavellines amb una cronologia des del segle xv
fins al primer terç del segle xvi i un conjunt
de peces de reflex metàl·lic datades d’entre el
segle xv i el segle xvii, entre les quals destaquen la base d’una escudella amb decoració
en reticulat, una altra base d’escudella amb
decoració de palmeta i un fragment d’escudella
d’orelletes.
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A l’extrem del cos meridional es va localitzar un mur fet a base de pedres desbastades
lligades amb morter argilós que està trencat
per un dipòsit contemporani d’idèntiques
característiques al que es va localitzar al cos
septentrional i que també estava trencat pel
sistema de clavegueram de l’edifici. El mur en
qüestió s’adossava a un pilar que no complia
cap funció estructural i que interpretem com
a romanent d’una construcció prèvia. Una
cala a tocar del mur ens ha donat un conjunt
de materials dels segles xiv-xvii, en el qual

Fonamentació sobre la qual s’assenta la façana posterior del cos central, datada
d’entre finals del segle xiv i principis del segle xvii. Foto: Òscar de Castro

destaquen fragments de verd gòtic, blanca i
blava de Paterna-Manises i el fragment d’una
llàntia de peu alt de blanca i manganès datada
d’entorn dels segles xiv-xv.
Més a l’oest, a prop de la confluència amb el
cos central, van aparèixer dos fragments de
mur de característiques diferents. Un dels fragments està format per maons i pedres lligats
amb morter argilós, mentre que l’altre està
fet a base de pedres desbastades lligades amb
morter blanc.
Amb aquests resultats, caldria pensar que la
finca actual ocupa l’espai on abans hi havia
diverses finques, i es desconeix el moment
en què aquestes finques passen a formar una
única entitat. La secció septentrional devia
formar part d’una finca bastida entorn dels
segles xiii i xiv, mentre que els murs documentats a la part central, com també la porta
tapiada, podrien donar fe de l’existència d’una
construcció posterior, bastida entre finals del
segle xiv i principis del segle xvi, que es devia estendre cap al pati de la finca veïna. Un
dels murs identificats al cos meridional també
devia formar part d’aquest immoble. Des del
punt de vista històric podríem situar-les en un
moment ja consolidat de la Vilanova de Sant
Pere, formada a redós de l’antiga via romana
constituïda per l’actual carrer de Sant Pere Més
Baix i amb motiu de la construcció del convent
de Sant Pere de les Puelles al segle x. Les restes
documentades al voltant de la intervenció i que
daten d’aquest horitzó cronològic són múltiples, i en destaquen les de la finca del carrer
de Sant Pere Més Baix, 55 (palau dels Comtes
d’Alòs), amb un ventall cronològic d’entre els
segles xiii i xx, i Sant Pere Més Baix, 92, amb
cronologies del voltant del segle xiv.
A l’època moderna, la transformació del barri
és intensa, fruit de la instal·lació de nombroses
manufactures de teixits en aquest sector de la
ciutat. En aquest moment històric hauríem de
situar l’enderrocament de les finques medievals i la construcció d’un o més immobles, dels
quals tenim com a testimoni alguns elements
muraris.

Mur associat a un pilar situat al cos meridional i datat de l’època moderna.
Foto: Òscar de Castro

Ja a finals del segle xix es produeix la darrera
reforma de l’espai, amb l’enderrocament de
la finca moderna i la construcció de la finca
actual, reaprofitant parts de les construccions
anteriors. n Òscar de Castro López
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Plaça del Monestir, 3
Carrer del Monestir, 1
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xvii-xix.

Ubicació
Plaça del Monestir, 3 /
Carrer del Monestir, 1

Paraules clau
Monestir de Pedralbes. Fresquera.

Districte
Les Corts

La intervenció s’efectua en una de les finques
que envolten la plaça del Monestir de Santa
Maria de Pedralbes. Aquestes parcel·les, juntament amb la mateixa plaça, es trobaven dins
del recinte emmurallat del monestir, tot i situar-se fora de la clausura pròpiament dita.

Dates
Gener-desembre del
2018
En curs
Codi
115/17
Motiu
Reforma i ampliació d’un
habitatge unifamiliar
Promotor/Propietari
Particular
Direcció tècnica
Josep Cruells Castellet
Equip
Eva Orri, Rony José
Castillo, Vanesa
Camarasa i Laura
González
Aixecament topogràfic
i planimètric,
fotogrametria,
digitalització de plànols
i fotografia
Josep Cruells Castellet

En aquesta part del monestir s’hi trobaven els
habitatges dels capellans, els dels jornalers,
magatzems i tallers i altres dependències relatives a la vida econòmica de la comunitat.
Totes aquestes edificacions annexes al monestir
s’organitzaven al voltant d’un espai desocupat
i centralitzador que encara avui perdura en
forma de plaça.
Cap a finals del segle xix i principis del segle xx, la comunitat començà a vendre’s progressivament alguns d’aquests immobles i, al
voltant dels anys trenta i quaranta del segle xx,
junt amb l’obertura dels portals i la urbanització de l’entorn, es configurà el nucli del que
avui coneixem com a barri de Pedralbes.
L’immoble objecte de la intervenció arqueològica ha patit reformes importants, sobretot
a partir del 1884, quan s’autoritzà l’escriptura de compravenda atorgada per l’abadessa i
la comunitat del monestir de Santa Maria de
Pedralbes per l’alienació de les finques que
envolten l’actual plaça del monestir. Però la
reforma més important de l’edifici la va dur
a terme el 1957 el propietari del moment, el
qual modificà sobretot la distribució interior i
les obertures de la façana.
Per aquest motiu, durant la intervenció arqueològica es va fer tant una lectura historico
estructural, mitjançant cales parietals, com
l’excavació de diversos sondeigs arqueològics
en punts estratègics de l’edifici. Finalment,
es va acabar fent el control continuat de l’enderroc interior de l’edifici amb l’objectiu de
recollir el màxim de dades per completar la
informació inicial.
L’actuació ha permès localitzar i documentar
nombroses estructures d’interès relacionades

Imatge de l’interior de la cambra central de la
fresquera, on probablement s’emmagatzemaven els
productes. Al fons, l’accés a la galeria inacabada.

amb l’evolució de l’edifici i de les tasques que
s’hi feien a l’interior. La intervenció s’organitzà
en tres sectors: l’interior de l’edifici amb els
diferents àmbits que el formaven, l’exterior
sud de l’edifici o sector de l’hort i estructures
productives de dipòsits i premses, i, finalment,
el sector est a l’exterior de l’edifici, format per
un soterrani que ocupava el que devia haver
estat una riera o torrent que limitava la parcel·la per llevant.
Pel que fa al sector de l’interior de l’edifici,
destaca la troballa d’una fresquera excavada al
subsol de l’edifici de 14 m de longitud. Aquesta estructura sense bastir estava closa sota el
paviment hidràulic original de principis del
segle xx, que cobria bona part de la planta
baixa de l’edifici.
A la fresquera s’hi accedia des de l’interior del
mateix edifici, i es componia d’uns esglaons
d’accés molt rudimentaris, i una galeria molt
estreta però alta que conduïa a una sala més ampla, de planta més o menys circular. D’aquesta
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Vista del dipòsit enrajolat localitzat al pati, a l’exterior de l’edifici.

cambra en sorgia una altra galeria inacabada i
abandonada, a causa probablement d’un esfondrament de la coberta durant l’excavació de la
galeria. Aquest fet probablement propicià l’ús
de la fresquera només fins a la cambra circular.
La cambra, d’uns 2 m de diàmetre, tenia un
banc excavat al mateix estrat geològic, seguint
el perímetre de la cambra; també es localitzà
la base d’una possible columna central com
a element de suport de la coberta o cúpula.
A l’exterior sud de l’edifici es van localitzar
nombroses estructures relacionades amb l’activitat productiva pròpia de l’explotació agrícola de l’entorn: diverses bases de premsa i
nombrosos dipòsits d’èpoques i fases diferents.
Entre aquests elements destaca la troballa d’un
dipòsit enrajolat de planta rectangular.
El fet rellevant d’aquest dipòsit rau en el paviment de rajoles anomenades de vela o cartabó de color blanc i verd, molt utilitzades a les
dependències interiors del monestir. El fons
del dipòsit també disposa de dos recollidors
inserits al mateix paviment, els quals són dues
gerres reaprofitades.

Finalment, pel que fa al sector exterior, a l’est
de l’edifici, i després d’haver enderrocat el
soterrani que s’adossava a l’edifici principal,
que es construí probablement a principis del
segle xx, en el mateix moment que es reblia de
terres l’antiga riera, va quedar al descobert el
mur de contenció que travessa la parcel·la amb
direcció nord-oest – sud-est. La façana est de
l’edifici actual es fonamenta sobre aquest mur
de contenció. La factura constructiva d’aquest
edifici és variada, fet que evidencia les diverses
modificacions que ha patit al llarg dels anys.
En l’àmbit de tot el llenç de paret s’hi observen
nombroses obertures triangulars identificades
com a sortides d’aigua o drenatge. La presència d’aquestes petites obertures fa pensar que
l’estructura originalment fou concebuda com
a mur de feixa per salvar els desnivells del terreny o bé com a mur de contenció de terres
per canalitzar una possible riera provinent
de la muntanya. Al llarg d’aquest mur de contenció es documentaren tres estructures de
suport o contraforts de dimensions variades
que s’hi adossaven per reforçar-ne l’estabilitat.
n Josep

Cruells Castellet
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Monestir de Sant Pau del Camp

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Sant Pau, 101
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Monestir de Sant Pau del
Camp
Dates
29 de gener de 2018
Codi
017/18
Motiu
Prospecció amb georadar
per a la descripció
d’elements arqueològics
Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona
Empresa d’arqueologia
SOT Prospecció
Arqueològica
Direcció tècnica
Roger Sala Bartrolí
(prospecció geofísica)
Equip
Roger Sala Bartrolí i
Helena Ortiz-Quintana
Escardívol

Paraules clau
Sant Pau del Camp. Prospecció geofísica.

Descripció de la intervenció
Objectius
L’objectiu d’aquestes prospeccions era la descripció del subsol de l’edifici i el seu entorn
per localitzar els elements arqueològics i les
variacions de composició del subsol dins l’abast
del georadar. En segon terme, aquestes dades
han de servir d’informació útil per traçar possibles plans d’intervenció al subsol del conjunt
monumental de Sant Pau del Camp.
La complexitat típica dels subsols urbans de
Barcelona se sumava en aquest cas a la també complexa seqüència històrica del conjunt
de Sant Pau del Camp. L’antic monestir de
Sant Pau del Camp s’ubica al barri del Raval,
en el que s’ha considerat un dels suburbis o
àrees d’influència de la Bàrcino romana, que
posteriorment es va integrar al clos urbà baix
medieval (segle xiv).
Encara que la traça documental del monestir
s’inicia a finals del segle x, se li ha atribuït un
origen més antic arran de la localització, a l’interior, d’una làpida dedicada a Guifré-Borrell,
datada d’entre el 911 i el 914. Els estudis documentals han acreditat també dues destruccions
i reedificacions entre els segles x i xii, a més
d’una seqüència d’ampliacions i modificacions
del conjunt d’edificis que abasta fins al segle xx.
Les investigacions arqueològiques al seu entorn immediat dutes a terme des de l’any 1989
han posat en relleu una probable relació de
l’antic monestir amb les restes d’una edificació de l’època romana imperial i la necròpolis
excavades al solar adjacent pel nord-oest, entre
els carrers de les Tàpies i de l’Abat Safont.
Àrees explorades
Les prospeccions realitzades van cobrir espais
exteriors i interiors del conjunt de Sant Pau
del Camp.
A l’exterior es va cobrir una extensió de 728 m²,
que incloïa l’àrea enjardinada al nord de
l’església i els espais accessibles al perímetre
oest (figura 1).

A l’interior es van cobrir 328 m², que corresponien a l’interior de l’església, el claustre i
l’antiga sala capitular, com també a un espai
reduït al corredor que porta a la sagristia.
En tots dos casos, el context físic és rellevant
per entendre la resposta obtinguda en les dades de georadar i les seves limitacions.
En primer lloc, cal recordar que l’evolució de
la topografia de Barcelona ha patit canvis significatius des de la romanització fins avui. La
ubicació actual de Sant Pau correspon al límit
d’una antiga zona d’aiguamolls ubicada entre
Montjuïc i el límit del clos baixmedieval. El
nivell de circulació de l’interior dels edificis
s’ubica entorn dels 1,8 m per sota dels carrers
actuals, cosa que posa en evidència, també, els
canvis que al llarg dels segles s’han produït en
aquesta àrea de Barcelona.
Estratègia de prospecció
Atenent les característiques de la geologia
local i la necessitat de descriure un àmbit arqueològic amb una seqüència estratigràfica
complexa, es va optar per fer les prospeccions
amb un sistema de georadar IDS, equipat amb
cinc antenes de 600 MHz. Aquesta freqüència
correspon al rang mitjà-alt dels sistemes de geo
radar més habituals. Com que no s’esperava
una penetració superior als 2 m sota superfície, es va optar per fer servir un sistema de
freqüència mitjana-alta que permet detectar
de canvis de composició i elements de petita
mida. Per tant, els paràmetres de la prospecció
es van plantejar per afrontar un subsol amb
composició complexa i amb un abast limitat
en profunditat per les característiques geològiques de l’entorn.
Cal remarcar també que a les àrees més conductives (zones argiloses i amb acumulació
d’humitat), ubicades a l’àrea enjardinada, la
capacitat del georadar per detectar elements
estratigràfics amb variacions de composició
subtils és limitada i, per tant, elements com ara
enterraments amb fosses simples, sitges o rases
antigues poden haver passat desapercebuts en
les dades obtingudes.
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Dades del georadar
El processament de les dades va incloure dues
fases: la correcció d’errors i interferències de
les dades, i la posterior integració d’aquestes
dades en un sol bloc tridimensional. La correcció de les dades es va fer aplicant un filtre
de deriva de fase (wobble), un filtre passabanda
(band-pass) per eliminar sorolls de freqüència
i, finalment, un filtre de fons (background) per
eliminar sorolls del sistema.
Un cop aplicades les correccions, les dades originals es van integrar en blocs unitaris, els quals
es van expressar en forma de plantes a profunditats successives i seccions, en cas necessari.
Per raó de la naturalesa diversa de la resposta
obtinguda i del contingut mateix de les dades,
es van aplicar processaments diferenciats a les
dades obtingudes a l’interior i l’exterior del
conjunt de Sant Pau.

Figura 1. Ubicació i
àrees explorades de
l’interior i l’entorn del
monestir de Sant Pau
del Camp.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

Taula 1. Paràmetres
de l’adquisició de les
dades de georadar.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

Sistemes i paràmetres del processament de dades
La prospecció amb georadar es va fer amb el
sistema IDS RIS HI-MOD, equipat amb cinc
antenes de 600 MHz en lectura simultània. Les
dades es van obtenir amb una resolució
de 0,02 × 0,10 m, és a dir, extraient perfils separats 10 cm entre si amb una lectura cada 2 cm
sobre tota l’extensió per explorar (taula 1).
La penetració en profunditat del senyal fou
irregular segons les àrees. Els sòls amb un alt
contingut orgànic i de matriu llimosa-argilosa
de la zona van propiciar una forta atenuació
del senyal del georadar i en van limitar la penetració. D’acord amb les característiques de
les dades obtingudes, es va estimar una velocitat de propagació d’entorn dels 0,09 m/ns.
Mètode

Georadar

Sistema

RIS HI-MOD (IDS)

Sensor

TR600FW

Nombre de sensors

5

Separació entre sensors

0,10 m

Enregistrador de dades

Panasonic CF-18

Propietat mesurada

Amplitud (SI)

Configuració

A l’interior es va generar una seqüència de 16
talls horitzontals representatius de 19 cm de pro
funditat cadascun, per obtenir visualitzacions de
les dades de menor complexitat. A l’exterior, en
canvi, es va aplicar una rutina de processament
de més detall, per generar una seqüència de 24
talls horitzontals representativa de lapses de profunditat de 12 cm. Aquesta estratègia es va aplicar per seleccionar les visualitzacions de diferents estructures que s’aprecien millor en lapses
de profunditat molt determinats.
Addicionalment, es van generar seqüències alternatives de més detall de les dades de l’inte
rior i l’exterior per estudiar elements específics,
com la pavimentació de l’església, o generar
visualitzacions en 3D (taula 2).
Finalment, es van generar diferents esquemes d’interpretació o síntesi d’interpretació
d’aquestes anomalies per expressar-ne l’atribució o la interpretació de manera gràfica.

Freqüència

Finestra de temps

Nombre de mostres
per traça

600 MHz

60 ns

512

Resolució

0,02 m × 0,10 m

Posicionament de les dades

Encoder integrat i coordenades locals

Extensió explorada

Interior 328 m², exterior 728 m²
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Taula 2. Paràmetres
de processament de
les dades de georadar.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

Mètode

Georadar

Correcció de la deriva

28 mostres

Guany

Manual

Velocitat de propagació

0,1 m/ns

Paràmetres talls

Propietat

Amplitud absoluta

Gruix

Interior 12 cm, exterior 19 cm

Nombre de talls

Interior 16, exterior 24

Profunditat mínima

0

Profunditat màxima

Variable 1-1,5 m

Posició superfície

Mostra 30

Filtres addicionals

Low-pass filter 3 × 3 (0,30 × 0,30 m)

El sistema SIG del projecte es va crear utilitzant l’aplicació lliure Quantum Gis 2.8. Atès
que no existeix un aixecament topogràfic
precís de l’interior de l’església en coordenades universals UTM, els resultats obtinguts es
van relacionar amb un plànol vectorial de referència local, facilitat per l’Arquebisbat de
Barcelona.

Resultats de la prospecció amb georadar
Figura 2. Esquema
d’interpretació dels
elements detectats més
destacats.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

Les dades obtingudes en les prospeccions es
van examinar en formats de plantes i seccions
per generar esquemes d’interpretació que
guiaran l’exposició dels resultats.

Interior
Església. Paviments
Com s’ha dit, les dades obtingudes a l’interior
es van processar per generar visualitzacions de
més detall, atesa la complexitat de la resposta
obtinguda pel georadar.
Atès que l’estudi es va dur a terme en paral·lel a
les obres de consolidació dels mosaics de l’època contemporània de l’església, es van generar
visualitzacions alternatives de la resposta superficial del paviment per analitzar-ne la resposta
amb relació a les patologies i les reparacions
conegudes (figura 2).
Prenent com a referència la resposta del primer
contacte dels polsos electromagnètics que emet
el georadar amb la superfície del paviment, es
van descriure àrees amb resposta diferenciada,
que permeteren establir zones amb propietats
dielèctriques particulars en la pavimentació.
Aquestes propietats estan determinades per
la composició del paviment i la seva humitat.
D’aquesta manera, s’aprecia que les àrees amb
una resposta més reflectora (C1 i C2) corresponen a les cales exploratòries efectuades abans
de les tasques de consolidació, que estaven cobertes amb morter de ciment. Fora d’aquestes
intervencions recents, s’aprecien zones amb
una resposta més reflectora que la mitjana als
dos absis (3 i 7) i a la nau central. A la resta
de l’extensió de mosaic, la resposta manté uns
patrons de resposta similars.

Síntesi
Restes paviment
Farciment heterogeni
Sediment homogeni/conductiu
Conducció
Anomalies paviment actual

Aquestes àrees de més reflectivitat s’interpreten com a zones amb menor infiltració d’humitat en els nivells superficials del mosaic, mentre
que les àrees menys reflectores, concentrades
al transsepte, devien correspondre a espais del
paviment amb més humitat.
Aquesta hipòtesi adquireix consistència amb la
distribució d’àrees més degradades del mosaic,
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és a dir, les zones més reflectores corresponen
a parts del paviment més íntegres, mentre que
les menys reflectores, concentrades al transsepte, podrien correspondre als espais amb
més infiltració d’humitat i, per tant, amb més
risc de degradació dels morters que lliguen
el mosaic.
En aquest sentit, caldrà fer cales arqueològiques
per verificar la possible relació d’aquesta aportació d’humitat amb els materials subjacents
al paviment. Com s’apuntarà més endavant, la
nau central presenta un possible farciment heterogeni (runes i sorres) que podria facilitar un
drenatge més gran del subsol que les àrees del
transsepte, on els materials són més homogenis
i amb més contingut en humitat.
Església. Subsol
L’anàlisi de la seqüència va aportar informació des de nivells superficials, on s’aprecien els
canvis de resposta produïts per les variacions
en l’estat de la pavimentació (figures 3 i 4).

Figura 3. Esquema
d’interpretació per
profunditats de les
anomalies detectades a
l’interior. Autoria: SOT
Prospecció Arqueològica

Anomalies profunditat

Per sota dels nivells de pavimentació actuals, la
resposta es manté relativament homogènia fins
a cotes d’entre 0,24 i 0,3 m sota superfície, i es
continuen observant les anomalies reflectores
produïdes per les cales esmentades abans. A
partir d’aquests nivells, s’aprecien canvis de
resposta en diferents punts del subsol. Els primers elements destacats corresponen a anoma-

lies reflectores ubicades al transsepte i als absis
(grups d’anomalies 1, 3 i 6).
El grup 1, centrat al nord del transsepte, s’identifica amb una possible estructura d’enterrament, encara que no manté la forma típica dels
vasos funeraris de l’època moderna, amb límits
clars i formes rectangulars.
El grup 3, a l’absidiola nord, mostra característiques similars, sense un perímetre de geometria definida i resposta reflectora. En aquest
cas, l’atribució és més incerta, ja que també
podria correspondre a un element constructiu
(mur, conducció) o al rebliment amb pedres o
runes d’una rasa precedent.
El grup 6, ubicat a l’absidiola sud, mostra poca
projecció vertical (fins a 0,35 m de profunditat) i resposta reflectora. D’acord amb aquestes
característiques, s’interpreta com a restes d’un
paviment o bé d’una àrea amb una base diferenciada de la resta del paviment actual.
Entre 0,35 i 0,45 cm de profunditat s’aprecia l’aparició de noves anomalies, sobretot a
la nau central. Els grups 11 i 18 s’inicien en
aquest rang de profunditats i s’atribueixen a
possibles vasos funeraris. El grup 11, de forma
rectangular i amb unes dimensions aproximades de 2,6 × 1,2 m, es troba a la part central
del transsepte, descentrat respecte a l’eix de
l’edifici. En profunditats successives mostra un
canvi de resposta entorn dels 0,8 m sota superfície, que podria correspondre a un canvi de
composició en el rebliment interior.
El grup 18, ubicat a la nau central, presenta
unes mides de 3,8 × 1,2 m. Encara que la ubicació, la geometria i la forma d’aquest grup
recorden l’estructura d’un vas funerari, les dimensions sembla que excedeixen les habituals
per a aquest tipus d’estructura. D’acord amb
això, cal apuntar la possibilitat que es tracti
d’algun altre element no identificat. També
entorn dels 0,5 m de profunditat es detecta
el grup d’anomalies 16. Es tracta d’una alteració reflectora de forma lineal, de pràcticament 8 m de longitud, disposada en paral·lel
al mur sud de la nau central. Tot i que aquest
element es troba en un context de resposta
complex, s’interpreta que es podria tractar
d’un element constructiu (mur, conducció
construïda).
L’aparició d’aquest element s’inicia a cotes similars a un canvi de resposta que ocupa bona
part de la nau central. A partir dels 0,45 m
sota superfície es detecta un augment de la
reflectivitat en tot aquest espai, que s’inter-
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preta com a producte d’un nivell de farciment
heterogeni (runes, pedres soltes, sorra), amb
més concentració a la meitat sud de la nau.
Això proporciona un context d’interpretació
més complex pels elements que es detecten
en aquestes cotes (grups 12, 16, 14 i 18), de
manera que se n’aprecien amb menor detall
les geometries a causa de les reflexions d’un
entorn complex (figura 3).
També dins d’aquest context alterat es detecta
el grup d’anomalies 12, a partir dels 0,45 m
de profunditat. De manera similar al grup 1,
l’atribució d’aquest grup és incerta, ja que
presenta una resposta reflectora compatible
amb un mur, però no s’aprecia cap connexió evident amb altres estructures. D’acord
amb això, es podria atribuir també a un enterrament reblert amb materials heterogenis
(runes, sorres, pedres).

Figura 4. Esquema de
síntesi d’interpretació
dels elements detectats
a l’interior de l’església
i del claustre.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

En cotes d’entre 0,6 m i 0,8 m de profunditat,
es perfila un grup d’anomalies anomenat 14,
amb una trajectòria aparentment perpendicular al grup 16, que més amunt hem definit
com a possible mur. En aquest cas, el grup 14
presenta una profunditat més gran i una definició geomètrica menor fins a cotes properes
als 0,8 m de profunditat. L’aspecte irregular
de l’anomalia i la seva posició al límit de l’àrea
d’exploració genera dubtes sobre l’atribució,
atès que podria correspondre tant a una estruc-

tura constructiva com a una banqueta de fonamentació relacionada amb la façana actual.
En el mateix rang de cotes es detecten anomalies de menor reflectivitat al transsepte. Els
grups 8 i 9 s’ubiquen en aquest espai en un context de sediments aparentment més homogenis
i presenten una morfologia poc clara, fet pel
qual aquestes anomalies s’atribueixen a possibles restes d’un element constructiu no determinat, encara que no es pot excloure l’atribució
a un simple nivell de farciment amb pedres o
bé a altres estructures com enterraments.
Actualment, l’absis central de Sant Pau del
Camp està elevat uns 0,4 m per sobre del nivell
de circulació de la nau. La resposta obtinguda
en aquest àmbit és irregular fins a profunditats
de 0,6-0,7 m i mostra elements reflectors aïllats
i de resposta heterogènia, que s’atribueixen a
farciments amb runes o restes constructives per
guanyar l’elevació actual.
Per sota d’aquestes cotes s’aprecia un augment
progressiu de la reflectivitat als límits de l’àrea
exterior de la prospecció, que a partir dels 0,80,9 m de profunditat configura una anomalia
aparentment paral·lela a l’absis actual (grups 4
i 5). L’atribució d’aquest element és dubtosa,
atès que es pot tractar tant d’una banqueta de
fonamentació de l’absis actual com d’una estructura en paral·lel a aquest absis, i per tant a
un absis preexistent. Malauradament, només
l’excavació podrà aclarir aquest extrem, ja
que l’espai disponible per a la prospecció no
va permetre aclarir la relació entre aquestes
anomalies i els murs de l’absis actuals.
Finalment, resten sense una interpretació
clara alguns grups d’anomalies aïllades, com el
grup 2 (sector nord del transsepte) i el grup 20
(sector sud del transsepte), que no mostren
connexions amb altres elements o geometries
que permetin una atribució concloent.
Claustre i sala capitular

Síntesi
Constructiu
Paviment
Farciment heterogeni
Anomalies superficials
Fossa
Vas funerari
No identificat
Anomalies paviment

Les dades corresponents al claustre i la sala
capitular difereixen en la resposta obtinguda
a l’església, sobretot per les característiques diferenciades de la pavimentació. Efectivament,
els talls horitzontals més superficials (0-0,45 m)
en tots dos àmbits estan dominats per les anomalies reflectores que produeixen l’enllosat i
la seva base d’anivellament, que aparentment
presenta un contacte irregular amb les lloses.
Per sota d’aquestes cotes, s’inicien noves anomalies reflectores de més entitat a l’àrea del
claustre, que mostren geometries més clares
entorn dels 0,7-0,8 m de profunditat (figura 3).
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Destaquem sobretot els grups d’anomalies descrits a la banda nord del claustre, anomenats
grups 29 i 37, i el conjunt descrit a la banda
oposada del claustre, grups 34 i 35.
El grup 29, ubicat a la banda nord del
claustre, mostra una forma en angle recte
de 0,75 × 2,5 m i s’atribueix a una possible
estructura constructiva. Atenent la forma i les
dimensions d’aquesta estructura, es pot tractar
de part d’un vas funerari adossat al mur de
migdia de l’església, o bé a un mur relacionat amb alguna altra construcció. Els grups 37
i 38, també de forma allargada i amb longituds
d’entre 2 i 2,3 m, s’atribueixen a possibles enterraments, tot i que la detecció incompleta
d’aquests grups no permet descartar que es
tracti d’estructures relacionades amb la fonamentació de la columnata del claustre.
El grup 30, ubicat a la cantonada oest del claustre, mostra una forma canviant en profunditat
i valors de reflectivitat variable, de manera que
la seva atribució és poc clara, ja que pot correspondre a restes d’una construcció indeterminada o bé a una àrea anivellada amb materials
heterogenis (runes, pedres).
De manera similar, el grup 36, ubicat a la galeria est del claustre, mostra una morfologia
poc clara, encara que presenta un tram lineal
que indica que podria correspondre a restes
d’una conducció o bé a un altre element lineal
de poca entitat.
Com s’ha dit més amunt, un dels conjunts
d’anomalies més reflectores i complexes s’ubica a la cantonada sud del claustre (grups 33
i 34). Consisteix en una primera fase que s’inicia per sota dels nivells de paviment (0,4 m),
la qual mostra diferents anomalies reflectores
concentrades entorn de la cantonada de la columnata i descriu una morfologia vagament
circular fins a profunditats d’entorn dels 1,2 m
sota superfície (grup 33). Al límit de penetració, entre els 1,2 i els 1,4 m de profunditat
s’aprecia l’aparició del grup 34, que s’uneix
amb la posició del grup 33.
L’anàlisi d’aquestes anomalies no és concloent,
de manera que s’atribueixen a restes constructives o potser a algun tipus de conducció.
A la zona que connecta el claustre amb la sala
capitular (grup 35) es va descriure una darrera
àrea d’interès. Aquesta zona apareix alterada
a partir de nivells superficials per anomalies
informes que s’atribueixen a nivells heterogenis (restes constructives, runes) fins a profunditats d’entorn dels 0,8 m sota superfície.

Per sota d’aquesta cota, el grup d’anomalies
guanya contrast i mostra una forma allargada
que ocupa part del pas entre la sala capitular i
el claustre. Atribuïm aquest grup d’anomalies
en la part més profunda a possibles restes constructives, com ara murs o altres elements, encara que no se n’ha establert la forma de manera
clara, atès que la seva detecció és parcial. En
aquest sentit, cal remarcar que l’anomalia 23,
descrita dins la sala capitular, presenta característiques similars i podria correspondre a part
del mateix grup 35.
En contrast amb les dades obtingudes al claustre, l’extensió coberta a la sala capitular no
mostra una bona qualitat de les dades per sota
dels nivells de pavimentació.
Les dades mostren que, en aquesta àrea, bona
part de l’energia emesa pel georadar es perd
en els nivells immediatament per sota del paviment de lloses, probablement per una falta
de cohesió entre l’enllosat i la seva base, que
devia contenir petites cavitats.
El grup 22, que manté la mateixa disposició que
el paviment, podria correspondre a algun tipus
de conducció o estructura constructiva ubicada per sota dels nivells de pavimentació (0,250,35 m). El grup 21, ubicat a l’obertura que
comunica la sala capitular amb l’església, mostra
una escassa entitat i podria correspondre a les
restes d’un mur de petites dimensions o bé a
les restes d’una estructura de fonamentació.
Finalment, es va explorar un corredor de petites dimensions que comunica l’església amb
la sagristia actual. Les dades obtingudes en
aquest àmbit només permeten documentar
els grups 39 i 40, que s’atribueixen a possibles
estructures de fonamentació relacionades amb
els murs actuals.
Exterior
Les àrees explorades a l’exterior de l’antic monestir cobrien zones amb diferents composi
cions i paviments, on a més s’ha documentat
la presència de diferents elements constructius
i arqueològics a partir de dades històriques
(figura 7) i arqueològiques.
A les figures 5 i 6 s’inclouen els diagrames
d’interpretació per profunditats i d’atribució
arqueològica efectuats per a aquesta zona.
Efectivament, les extensions ubicades al nord
i el nord-est de l’església actual presenten
actualment una cobertura de terra batuda i
sorra, amb arbrat. En aquests mateixos àmbits
es coneix l’existència de diverses edificacions
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enderrocades des de mitjan segle xix, tal com
s’aprecia al plànol històric dels Quarterons de
Garriga i Roca (figura 7). Així mateix, a la banda oest de l’església s’aprecia una antiga capella, avui enderrocada, com també variacions
en la geometria de les dependències situades
al sud de l’església.
A l’extrem nord de la parcel·la s’hi ubica una
antiga edificació, avui substituïda per una rampa d’accés per a vehicles.

Anomalies profunditat

Figura 5. Exterior del conjunt de Sant Pau del Camp. Anomalies detectades segons
la profunditat. Autoria: SOT Prospecció Arqueològica

En contacte amb els absis actuals de l’església,
on en diverses intervencions des del 2007 s’han
documentat restes constructives i restes de pavimentacions arran d’intervencions relacionades
amb el traçat de rases de serveis, es defineix un
altre espai d’interès. Potser, l’element de més
interès d’aquestes excavacions és la descripció
de les restes d’un possible absis conservat parcialment, que es representa també als plànols
topogràfics que han servit de base per a aquesta
prospecció.
En els nivells més superficials s’aprecia clarament l’anomalia produïda per la rasa de serveis
que va suscitar les excavacions esmentades més
amunt (grup 44).
També, en nivells superficials s’aprecien les
anomalies produïdes per la pavimentació davant de la façana de l’església i anomalies reflectores interpretades com a farciments d’anivellament a l’extrem sud de l’àrea explorada
(grup 63).
Entre 0,25 i 0,45 m de profunditat s’aprecia
l’aparició de grups d’anomalies identificats
com a conduccions al nord-est (grups 43 i 46)
i estructures relacionades amb la rampa d’accés ubicada a l’extrem nord de la parcel·la
(grup 41). En aquestes mateixes cotes s’aprecia que la rasa 44 augmenta la reflectivitat a
les proximitats de l’absis principal i mostra noves anomalies reflectores al seu entorn. Aquest
augment s’interpreta com a producte de la
presència de restes constructives (grup 61),
que possiblement corresponen a una petita
edificació adossada a l’exterior de l’absis, tal
com s’aprecia al plànol històric de la figura 7.

Síntesi
Constructiu
Restes paviment
Farciment heterogeni
Sediment homogeni/conductiu
Conducció
No identificat
Registre/desguàs
Rasa

A partir dels 0,5-0,8 m de profunditat és quan
es perfilen les anomalies de més interès. En
primer terme, es detecten els grups 57 i 58,
identificats amb les restes d’una antiga capella, també representada als plànols històrics.
Aquest element presenta una longitud de 15 m
respecte a la cantonada de l’església actual,
amb un absis poligonal orientat al sud-oest.

Figura 6. Esquema de síntesi d’interpretació de les dades obtingudes a l’exterior de
Sant Pau del Camp. Autoria: SOT Prospecció Arqueològica
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Figura 7. Quarterons de
Garriga i Roca.
Font: AHCB. Plànol de
Sant Pau del Camp amb
superposició del plànol
topogràfic actual de
Barcelona. S’aprecien
les ubicacions de les
antigues dependències
ubicades al nord i el
nord-est de l’església.
També es fan evidents
les distorsions
geomètriques del plànol
del segle xix.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

En aquestes mateixes cotes s’aprecia un augment de la reflectivitat a l’espai pavimentat davant la façana actual de l’església (grup 59),
que s’interpreta com un espai reblert amb
materials heterogenis o bé l’enderroc d’una
estructura constructiva. Cal remarcar que en
aquest espai empedrat es pot veure un embornal en superfície, aparentment d’evacuació d’aigües pluvials. L’alteració del subsol en
aquest àmbit no permet traçar la forma de la
conducció d’evacuació, fet que posa en relleu
l’heterogeneïtat del subsol en aquest àmbit.
Sota la rampa d’accés del sector nord (grups 41
i 42) s’aprecia l’aparició d’anomalies reflectores que s’atribueixen a restes constructives
relacionades amb les edificacions descrites en
la documentació històrica, encara que també
es detecten anomalies produïdes per conduccions que travessen aquest grup (grup 45).
A l’àrea explorada a l’extrem sud de la parcel·la es detecta el trajecte d’una conducció
(grup 64) i la continuïtat de les alteracions a
l’àrea més propera als edificis (grup 63). En
aquesta àrea també s’aprecien altres anomalies
fragmentàries d’atribució incerta, atès que són
compatibles amb restes constructives o bé part
de conduccions (grups 62, 65 i 66).

En cotes d’entre 0,5 i 0,8 m de profunditat
es detecten noves anomalies a l’àrea arbrada
al nord-est de la parcel·la. Els grups 50, 51
i 52 s’han identificat amb les restes excavades
l’any 2012, també incloses a la base topogràfica
utilitzada per a aquesta prospecció. També es
detecten conduccions aparentment fragmentades (grups 46, 47 i 48).
A partir dels 0,7 m de profunditat es detecta un augment progressiu de la reflectivitat
a tota l’àrea arbrada, que descriu una franja
d’anomalies informes, que es va anomenar
grup 49. A mesura que augmentava la profunditat, aquestes anomalies estaven influïdes per
la pèrdua de potència del senyal i l’augment de
soroll electromagnètic. Això indica que aquesta àrea presenta una conductivitat més gran
que la resta de l’espai explorat, possiblement
per la presència d’un context argilós i humit.
Però també cal remarcar que les dades mostren fragmentàriament elements reflectors,
fet pel qual no es pot excloure que, si més no,
part de les anomalies descrites responguin a
restes constructives o altres estructures, com
ara enterraments.
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Conclusions
D’acord amb les dades recollides en les prospeccions a l’interior i l’exterior del conjunt
de Sant Pau del Camp, s’han descrit diversos
àmbits d’interès arqueològic, com també elements ja coneguts per intervencions precedents o per la documentació històrica.
A l’interior, s’ha analitzat la resposta dels nivells superficials, que mostren una possible
relació entre el contingut d’humitat en nivells
superficials i les àrees degradades del mosaic
de l’església.
A l’interior de l’església s’ha posat en relleu
una estratigrafia complexa, que mostra una
diferència de resposta per sota dels nivells de
pavimentació entre la nau central i el transsepte. Bona part de la nau central mostra una
resposta heterogènia que s’ha identificat amb
una capa d’anivellament amb runes, mentre
que el context del transsepte i els absis mostra
una resposta més homogènia, identificada amb
sediments més homogenis i conductius.
Dins d’aquests contextos s’han descrit anoma
lies identificades amb possibles elements cons
tructius (grups 15, 14 i 16) o bé elements
constructius no concloents, com les possibles
fonamentacions de l’absis central (grups 4 i 5).
S’han descrit també elements relacionats amb
possibles estructures d’enterrament, com ara els
grups 11, 18 i 3, i altres estructures d’atribució
no concloent, com els grups 1, 12, 8 i 9.
A l’àrea del claustre s’han identificat nous
elements d’interès, com ara els grups 29, 38
i 37, relacionats amb elements constructius o
bé enterraments. Altres estructures, com els
grups 33 i 34, s’han interpretat com a possibles
restes constructives i conduccions.
La parcialitat i la menor qualitat de les dades
obtingudes a la sala capitular i el corredor d’accés a la sagristia no han ofert elements que es
puguin identificar clarament, encara que posen en relleu la continuïtat de l’estratigrafia
alterada descrita a la resta d’espais interiors.
A falta d’una anàlisi més detallada que relacioni les dades obtingudes amb futures intervencions arqueològiques, les dades obtingudes a
l’interior dels edificis posen en relleu que les
diverses fases constructives han tingut un impacte heterogeni en el subsol i han propiciat
la conservació d’elements discontinus en bona
part de les extensions explorades.

La baixa penetració derivada de la composició
geològica local no ha permès aprofundir per
sota d’1,5 m de la superfície i, en conseqüència, cal considerar una seqüència estratigràfica
més llarga per sota dels elements descrits.
A l’exterior dels edificis, les dades han permès
reconèixer diversos elements coneguts per la
documentació històrica i arqueològica, com
ara les restes d’una capella de l’època moderna
(grups 57 i 58) i les restes d’un absis excavat
a l’àrea arbrada de la parcel·la (grups 50, 51
i 52). La detecció d’aquests elements ajuda a
validar els resultats, encara que també cal destacar que la composició del sòl a l’àrea nord-est
de la parcel·la ha proporcionat dades de baixa
qualitat. En aquest sentit, cal remarcar que les
condicions d’aquest àmbit propicien un contrast poc accentuat entre materials, de manera
que estructures com ara enterraments en fosses
simples o estructures en negatiu poden haver
passat desapercebudes en les dades. Finalment,
també destaquem que aquestes mateixes condicions han reduït l’abast en profunditat del
georadar i, en conseqüència, no s’ha pogut
identificar l’origen precís de l’extens grup
d’anomalies 49. n Roger Sala Bartrolí, Helena
Ortiz-Quintana Escardívol

BIBLIOGRAFIA
Annan, A. P. (2009). «Electromagnetic Principles of Ground
Penetrating Radar». A: Jol, H. M. (ed.). Ground Penetrating
Radar Theory and Applications. Amsterdam: Elsevier, p. 1-40.
Doi: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-53348-7.00001-6.
Ariño, E. et al. (2015). «Intensive survey in the territory of
Salamanca: aerial photography, geophysical prospecting
and archaeological sampling». Journal of Roman Archaeo
logy, 28, p. 283-301. Doi: 10.1017/S1047759415002494.
David, A.; Linford, N.; Linford, P. (2008). Geophysical sur
vey in archaeological field evaluation. 2a edició. Swindon:
English Heritage, p. 60.
Sala, R.; Garcia, E.; Tamba, R. (2012). «Archaeological Geophysics-From Basics to New Perspectives». A:
Ollich-Castanyer, I. (ed.). Archaeology, New Approaches
in Theory and Techniques (Dra. Imma O.). InTech, p. 133-166.
Doi: 10.5772/45619.
Sala, R. et al. (2013). «Multimethod Geophysical Survey at
the Iron Age Iberian Site of El Molí d’Espígol (Tornabous,
Lleida, Catalonia): Exploring Urban Mesh Patterns Using
Geophysics». Archaeological Prospection, 20 (4), p. 249-265.
Doi: 10.1002/arp.1459.
Sala, R.; Tamba, R.; Garcia-Garcia, E. (2016). «Application of Geophysical Methods to Cultural Heritage». Ele
ments, 12(1), p. 19-25. Doi: 10.2113/gselements.12.1.19.
Schmidt, A.; Ernenwein, E. (2011). Geophysical data in arc
haeology: a guide to good practice. 2a edició. Oxford: Oxbow
Books, p. 81.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 133

Monestir de Sant Pau del Camp

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Sant Pau, 101
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Monestir de Sant Pau
del Camp
Dates
5 de juny – 3 d’agost
de 2018
Codi
079/18
Motiu
Recerca prèvia en el
marc de la redacció
d’un pla director
Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona
Direcció tècnica
Alessandro Ravotto i
Julia Beltrán de Heredia
Equip
Miriam Esqué Ballesta,
Rodrigo Martínez Arévalo
i Carles Navarro
Barberán
Aixecament de
planimetria
Alessandro Ravotto i
Rodrigo Martínez Arévalo
Digitalització de plànols
i fotografia
Alessandro Ravotto

Foto de final d’excavació. Punt de vista des del nord-est.

Cronologia
Imperial. Tardoantiga. Altmedieval. Moderna.
Paraules clau
Monestir de Sant Pau del Camp. Absis. Murs. Usos
funeraris.

En el marc del projecte de restauració i rehabilitació del monestir de Sant Pau del Camp
a Barcelona, es va dur a terme una excavació
arqueològica dins la nau de l’església, amb un
doble objectiu: comprovar la potencialitat de
l’indret des del punt de vista de la reconstrucció històrica i investigar les característiques del
subsol, perquè els promotors poguessin disposar de més elements per redactar el pla de
rehabilitació.
A continuació, i mentre l’elaboració de la corresponent memòria d’excavació encara està
en curs, s’avancen alguns dels resultats de la
intervenció.
A escala general, el sector investigat se situa en
una àrea extremadament fèrtil des del punt de
vista arqueològic, amb traces ocupacionals que
es remunten a l’època prehistòrica. L’indret
queda allunyat uns 800 m en direcció sud-oest
respecte al nucli d’origen romà —en aquesta
situació topogràfica arrela l’especificació «del
Camp»— i no va ser fins al segle xiv que va ser
inclòs dins del perímetre urbà.

Pel que fa al conjunt eclesiàstic, que també va
ser objecte d’intervencions arqueològiques
(Monleón, 1997; Achón, Lages, 2010; Miquel, 2015), el paper del monestir de Sant
Pau del Camp dins del procés de cristianització
de Barcelona és prou conegut (Vigué, 1974;
Beltrán de Heredia, 2010: 377-382). Tot i
això, les incògnites que encara es plantegen
representen un dels punts més interessants en
l’estudi de la topografia cristiana local.
La cala, amb una superfície de 30 m2, corresponents al 10 % de la superfície interior del
temple, es localitzava aproximadament a l’encreuament de la nau amb el transsepte i va
ser excavada fins a una profunditat màxima
d’uns 1,20 m respecte al paviment.
De manera preliminar, cal destacar dues característiques principals de l’espai excavat: l’alta
densitat d’estructures documentades —que va
implicar un gran fraccionament estratigràfic i
la disminució del volum total de sediment amb
material moble— i l’evidència d’uns rebaixos
—atribuïbles possiblement al segle xviii— que
van esborrar la major part de l’estratigrafia
posterior a l’alta edat mitjana.
En el decurs de l’excavació no es va exhaurir
del tot l’estratigrafia antròpica, malgrat que els
estrats més antics, jutjant per la seva composició
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—argiles netes— i per les característiques del
material moble —fragments escadussers i rodats de ceràmica romana indeterminada i de
tradició ibèrica—, sembla que es podrien si
tuar, com a mínim, en el marge cronològic més
antic de la fase d’ocupació d’època històrica.
Pel que fa a l’època romana, les traces són
vagues i difícils d’interpretar: l’estratigrafia
va guardar restes mobles de l’època imperial,
a la qual sembla que podria pertànyer també
una fonamentació de mur obtinguda amb la
tècnica de l’encofrat perdut, amb orientació
nord-est – sud-oest.
És probable que l’ocupació continués amb
constància entre l’època tardoantiga i l’altmedieval, interval al qual es podria adscriure,
de manera hipotètica, l’aprofitament del mur
romà esmentat més amunt i alguns retalls amb
funció indeterminada.

Exemple de la producció
ceràmica altmedieval
espatulada documentada
al jaciment: dibuix d’una
peça i fotografia
microscòpica de la pasta.
Dibuix: Alessandro
Ravotto

El farciment d’aquests mateixos retalls, com
també altres estrats posteriors als nivells baix
imperials, proporciona un indicador cronològic molt interessant. Barrejada amb l’abundant
material romà i algunes peces de l’antiguitat
tardana, es documenta sovint una producció
ceràmica caracteritzada per un tractament
superficial espatulat, molt acurat i uniforme,
que cobreix gairebé la totalitat de la vaixella
fins al punt que, sobretot en fragments petits,
s’arriba a confondre amb un brunyit. Aquest
tractament, que notòriament té una gran expansió durant l’època carolíngia, a Sant Pau
es documenta invariablement sobre una pasta
oxidada, cuita de manera uniforme, obtinguda
a partir d’argila decantada, més fina que la de

la majoria de les pastes típiques d’aquest període, modelada amb un tornejament molt ràpid.
No es va documentar cap vora, però es pot reconstruir gairebé sencer el cos d’una peça que
sembla que es pot interpretar com una sitra o
una gerra amb perfil típic de l’edat mitjana,
fins i tot de l’època carolíngia (Beltrán de Heredia, 2006). Tot i això, des del punt de vista
tecnològic, aquesta producció té un clar paral
lelisme amb unes peces datades d’entre els segles vii-viii i ix al subsol de la plaça del Rei
(Beltrán de Heredia, 2005: 76) i amb aquelles procedents de l’excavació a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, amb les quals
els fragments de Sant Pau s’han confrontat directament, de contextos dels segles viii i ix
(García, Miró, Revilla, 2003: 373).
En el cas de Sant Pau, la importància d’aquesta producció rau a constituir un terminus post
quem per datar les evidències més significatives del jaciment, relatives a un ús funerari
de l’àrea, a una fase de l’església anterior a
la romànica, com també a alguns detalls de
l’ocupació de l’espai a l’exterior d’aquest temple primitiu.
Es van documentar dues tombes, de planta rectangular, amb les parets de la fossa folrades per
pedres lligades amb morter i amb fons de terra
o amb prou feines regularitzat per fragments
de tegulae, que no conservaven les respectives inhumacions, traslladades en una època
indeterminada. La seva posició dins la seqüència cronològica a partir de l’època altmedieval
encara s’ha de precisar i serà objecte d’atenció
particular en la prossecució de l’estudi.
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i la cronologia. Des del punt de vista topogràfic,
se situa perpendicularment a la nau, on aquesta nau connectava amb l’absis antic. En cas que
haguessin arribat a funcionar al mateix temps,
aquest mur devia formar una mena de tancament de l’absis, del qual, però, es diferencia
absolutament pel que fa a la tècnica constructiva. En aquest cas, es tracta d’una fonamentació
de pedres i abundant morter, obrada a vista,
possiblement aixecada dins d’un encofrat de
fusta que després es va retirar, per sobre de la
qual quedaven en obra unes poques pedres de
l’arrencament de l’alçat, el parament del qual
estava format per blocs de dimensions petites.

Vista d’un tram de l’absis
medieval, on s’observa
l’arrencament de l’alçat
per sobre dels
fonaments.

Pel que fa a l’església, es va documentar un
tram d’un absis localitzat a l’extrem septentrional de la nau actual, i que per tant es desenvolupava on més tard, a l’època romànica,
es va bastir l’encreuament entre la nau i el
transsepte. Sobre uns fonaments de pedra lligada amb morter, que omplen una rasa de dimensions ajustades, es va conservar part de la
primera filada de l’alçat, d’una amplada d’entorn dels 60 cm. El mur estava format per pedres amb prou feines desbastades —només
trencades per presentar una cara vista llisa— i
rejuntades amb abundant morter que podria
regularitzar una façana altrament molt basta.
Amb l’existència d’una fase anterior a la romànica es relaciona, possiblement, la diferència
d’orientació que encara ara s’observa dins del
conjunt eclesiàstic, entre la nau i el posterior
afegit del transsepte i el desplaçament de la
capçalera. La nau actual possiblement en recalca una altra, de llargària indeterminada,
que estava tancada per l’absis documentat en
aquesta intervenció i que heretava l’orientació
de les estructures més antigues, esmentades
abans.
Recolzant directament sobre la més recent
d’aquestes estructures, i resseguint-ne l’orien
tació, a l’exterior de la primitiva església es va
documentar també la cantonada d’una construcció indeterminada, formada per murs de
poca amplada, que guardaven restes d’un gruixut arrebossat exterior, pavimentada amb un
conglomerat de morter molt resistent.
Una tercera estructura resseguia aquest mateix
esquema ortogonal: localitzada al marge de
l’excavació i documentada només parcialment,
en romanen encara per aclarir la interpretació

La relació amb la resta del temple, tanmateix,
no es pot assegurar: la determinació de la seva
cronologia queda dificultada pel fet que la
construcció dels pilars actuals del creuer i un
retall de grans dimensions van trencar qualsevol relació estratigràfica d’aquest mur amb la
resta de les estructures positives documentades.
En conjunt, la datació d’aquesta fase preromànica (enterraments, absis i estructura a l’exterior de l’església) encara ha de ser estudiada
amb atenció: el terminus post quem es basa en
unes produccions ceràmiques amb límits cronològics força dilatats i, de manera preliminar i
per raons de prudència, en aquest cas es podria
situar a partir del segle ix. Per aquesta raó, la
prossecució dels estudis haurà d’avaluar atentament les comparacions formals amb altres
exemples d’arquitectura eclesiàstica medieval.
Després d’algunes petites modificacions —com
ara l’afegit d’un mur, pendent d’interpretació, entre l’absis i l’estructura quadrangular al
seu costat—, es van documentar traces d’un
canvi radical de la disposició de l’espai, en el
moment en què l’absis queda amortitzat per
una estructura lineal que perllonga la nau en
direcció nord-est. La seva importància rau
en el fet que aquesta és la primera evidència
que corregeix l’orientació anterior uns 4 graus
i estableix l’estructura que és mantinguda pel
transsepte romànic.
Pel que fa a la interpretació d’aquesta estructura, als ulls de qui escriu hi ha dues possibilitats: es podria tractar d’una riosta —datada
del moment en què es va construir el transsepte— per augmentar l’estabilitat de les fonamentacions aïllades dels pilars del creuer, o
bé es podria tractar d’una fonamentació d’una
reforma de l’església, anterior a la que preveu
la construcció del transsepte, el resultat de la
qual podria ser l’allargament —o desplaçament— de la nau.
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La primera hipòtesi té en contra la diferència
entre les tècniques edilícies d’aquesta estructura, un encofrat perdut de morter groguenc
molt friable, i la del transsepte, de carreus esbossats lligats amb morter blanc.
La segona hipòtesi, que amb les dades actuals
és la preferible, implica postular l’existència
d’una fase intermèdia, datada d’entre l’època
altmedieval i els segles xii i xiii, època a la
qual la tradició d’estudis atribueix l’edificació
del temple romànic (Vigué, 1974: 27-28, 58;
Pladevall et al., 1992).
D’aquest últim temple es va documentar, en
el decurs de l’excavació, la fonamentació del
mur meridional del transsepte, formada per
carreus prismàtics lligats amb morter: el material moble recuperat dins del rebliment de
la rasa, que va retallar l’esmentada estructura
quadrangular a l’exterior de l’església altmedieval, no proporciona cap indici cronològic.
Finalment, es van documentar algunes tombes datades cap a finals de l’època moderna.
Quatre d’aquestes tombes —només se’n van
excavar dues— eren inhumacions individuals
en fossa simple i dues més eren tombes d’obra,
possiblement de tipus familiar, anomenades tradicionalment vasos funeraris. D’aquestes últimes,
només se’n va excavar una i es va constatar que
el difunt o els difunts ja havien estat retirats.
Les evidències més recents documentades
estan constituïdes per una anivellació i una
consolidació del sòl dutes a terme a partir del
segon terç del segle xviii, possiblement en el
marc d’unes obres de gran envergadura, que
van preveure un rebaix del sòl, el qual, tal com
s’ha esmentat al començament d’aquest article,
va eliminar bona part de l’estratigrafia compresa entre els segles xi i xvii.
En conclusió, l’excavació va demostrar clarament les potencialitats arqueològiques del subsol de l’església de Sant Pau del Camp. En un
espai de dimensions reduïdes es va poder documentar l’evolució del temple entre l’època
altmedieval i el segle xiii, com també algunes
evidències d’ocupació des de l’època romana.

Juntament amb les dades proporcionades per
altres excavacions dutes a terme dins el recinte
monàstic, en especial aquelles relatives a una
absidiola de l’època tardoantiga, documentada a pocs metres de distància en direcció est
(Achón, Lages, 2015), les noves informacions
contribueixen a delinear una evolució del conjunt eclesiàstic força articulada i mereixedora
de recerques ulteriors. n Alessandro Ravotto,
Julia Beltrán de Heredia

BIBLIOGRAFIA
Achón, O.; Lages, A. (2010). Memòria de la intervenció arque
ològica al c/ Sant Pau 99, Horts de Sant Pau del Camp. Centre
de Documentació del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament
de Barcelona.
Achón, O.; Lages, A. (2015). «La intervenció arqueològica a
Sant Pau del Camp. Segles vi-xx». V Congrés d’Arqueolo
gia Medieval i Moderna a Catalunya (Barcelona, 22-25 de maig
de 2014), p. 189-196.
Beltrán de Heredia Bercero, J. (2005). «Las producciones locales e importaciones de la cerámica común del yacimiento de la Plaza del Rei de Barcelona, entre la época
visigoda y el período islámico. Siglos vi-viii». QUARHIS, 1,
p. 68-89.
Beltrán de Heredia Bercero, J. (2006). «Los contextos altomedievales de la Plaza del Rei de Barcelona: la cerámica
de tradición carolingia (siglos ix-x)». QUARHIS, 2, p. 108-139.
Beltrán de Heredia Bercero, J. (2010). «La cristianización
del suburbium de Barcino». A: Vaquerizo, D. (ed.). Las áreas
suburbanas en la ciudad histórica. Topografía, usos, función
(Monografías de Arqueología Cordobesa, 18), p. 363-396.
García, J. E.; Miró, N.; Revilla, E. (2003). «Un context paleoandalusí a l’excavació de l’Arxiu Administratiu de Barcelona
(1998)». II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Cata
lunya (Sant Cugat del Vallès, 2002). Associació Catalana per
a la Recerca en Arqueologia Medieval (ACRAM), p. 363-380.
Miquel López, J. (2015). Memòria de la intervenció arque
ològica preventiva al c/ Sant Pau, 99. Monestir de Sant Pau
del Camp. Edifici annex. Barcelona (Barcelonès). Codi: 012/13.
Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de
l’Ajuntament de Barcelona.
Monleón i Esterli, A. (1997). Informe de la intervenció a
l’antic convent de Sant Pau del Camp. Arxiu del Servei d’Arqueologia Urbana de la Ciutat de Barcelona. Ajuntament de
Barcelona.
Pladevall i Font, A. et al. (1992). «Sant Pau del Camp».
A: Catalunya Romànica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1984-1998, vol. xx, p. 213-229.
Vigué, J. (1974). El monestir romànic de Sant Pau del Camp.
Artestudi.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 137

Carrer de Montsió, 8

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Montsió, 8
Districte
Ciutat Vella
Dates
11-23 de juliol de 2018
Codi
093/18
Motiu
Instal·lació d’un ascensor
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Empresa adjudicatària
Arqueòlegs.cat
Direcció tècnica
Júlia Miquel i López
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Júlia Miquel i López

Planta i secció de Montsió, 8.

Cronologia
Medieval, moderna i contemporània.

car l’església i el claustre gòtics i la majoria de
dependències.

Paraules clau
Estructures domèstiques.

Pel que fa a l’edifici on es va dur a terme la intervenció, es tracta d’una senzilla casa de veïns
de mitjan segle xix. Conserva un portal del
segle xvi, amb motllures molt fines i, sobre una
llinda que sobresurt dels muntants, un relleu
renaixentista amb elements vegetals i amorets.
Tapiades, dins del seu marc, s’hi obren ara una
porta d’escala i una finestra d’entresol.

El plantejament de la intervenció arqueològica
ha estat motivat per la instal·lació d’un ascensor dins d’una finca d’habitatges. L’edifici està
situat a l’exterior de la Bàrcino romana, és a
dir, fora muralles i molt a prop d’una de les
portes d’accés al recinte, la coneguda a l’època medieval com a porta Bisbal. L’ocupació
humana del sector s’ha documentat arqueològicament a partir dels segles ix i x, i durant
l’alta edat mitjana formà part de la Vilanova
dels Arcs.
Des del punt de vista urbanístic, el sector
entorn del carrer actual està marcat per la
construcció del monestir de Santa Maria de
Montsió, fundat per Maria d’Aragó el 1347,
tot i que es va instal·lar a l’illa compresa entre
el portal de l’Àngel i l’actual carrer de Montsió l’any 1423, ocupant el monestir dels frares
agustins, que l’havien deixat lliure. Aviat, el
monestir es va ampliar i va començar una època d’esplendor, durant la qual s’hi van edifi-

La composició de la façana és amb un eix de
simetria vertical central, que coincideix amb la
posició de l’escala de veïns, amb obertures verticals emmarcades i superposades. Els balcons
són amb llosana de pedra, que es va reduint
gradualment a les plantes superiors. El tractament de la superfície del parament és amb estucat, amb els baixos modificats i, a les plantes
superiors, emmarca les obertures i reforça les
línies horitzontals dels sostres.
L’espai on es va fer el pou per al fossat de l’ascensor era l’interior del pati de llums i mesurava 1,50 × 1,50 m. En el moment d’iniciar
la intervenció s’havia extret el paviment de
terratzo i la preparació de formigó. Sota un

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 138

Estructures muràries documentades.

nivell de rebliment de runa força potent, es va
localitzar un estrat d’amortització de terra i un
seguit d’estructures, concretament un mur bastit amb blocs de pedra irregular (UE 105), amb
orientació est-oest, que presentava un graó i un
petit queixal per continuar baixant a plom fins
a quatre filades de pedra desbastada de forma
allargada i lligats amb morter de calç. Paral·lelament, al costat est es va poder documentar
un mur, també de pedra desbastada (UE 107),
que s’adossava al mur UE 105.
La neteja del mur UE 105 va permetre constatar que es tractava d’una estructura construïda amb la tècnica d’encofrat perdut utilitzant
carreus allargats, circumstància que també es
troba al mur UE 107 que s’hi adossa.
El fet que el mur es trobés a diferents nivells fa
pensar que és probable que estiguem davant
d’una antiga porta d’accés per mitjà d’un graó
(UE 109), la qual encara conserva el marxapeu
(UE 110) i un dels brancals (UE 111), elements
que podrien correspondre al mur UE 105. El

possible marxapeu (UE 110) es troba a 30 cm
per sota del coronament del mur i, així mateix,
es poden apreciar les restes d’un brancal d’arrencada d’una porta.
Quant al petit queixal que fa el mur UE 105 i
que té relació amb el mur UE 107 amb el qual
fa cantonada, podria correspondre a les restes
d’una fossa sèptica anul·lada i que deu haver
perdut la tapa de registre. Avala aquesta tesi el
fet que netejant l’alçat d’aquest mur es poden
apreciar les restes d’una obertura quadrada
que podria correspondre o bé a un desguàs
cap a l’interior d’aquesta possible fossa sèptica
o bé al negatiu d’un suport perdut per mantenir la tapa de registre, que no s’ha conservat.
Pel que fa a la cronologia dels elements, la
tipologia de la seva construcció i el material
recuperat ens porten a contextos no més reculats de l’època moderna, concretament dels
segles xvii i xviii, és a dir, un moment anterior a la construcció de l’edifici actual. n Júlia
Miquel i López
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Muralla medieval

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Avinguda del Paral·lel, 60 /
Carrer Nou de la
Rambla, 108 / Plaça
de Raquel Meller.
Teatre Arnau
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Muralla medieval
Dates
23-27 de juliol de 2018
3-13 de setembre de 2018
Codi
092/18
Motiu
Recerca prèvia a la
rehabilitació de l’edifici
de l’antic Teatre Arnau
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Anna Bordas Tissier
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Anna Bordas Tissier
i Àlex Moreno Gómez
Fotografia
Anna Bordas Tissier

Muralla
Cales arqueològiques

Plànol Lever-nivelé i tram de muralla. Font: © Service historique de la Défense

Cronologia
Baixmedieval (segles xiv-xv).
Paraules clau
Estructures defensives. Muralla.

Els treballs que es van dur a terme en la intervenció a l’antic Teatre Arnau van estar orientats
a poder determinar la possibilitat que al subsol
s’hi localitzessin restes de la muralla medieval
i moderna de la ciutat de Barcelona. Diversos
elements contribuïen a sospitar de la possible
presència d’aquesta muralla. D’una banda, el
Quarteró número 91 de Garriga i Roca de mitjan
segle xix (1858-1962, AHCB) indicava que l’espai que ocupa actualment el teatre no presentava una edificació anterior, la qual cosa feia pensar que devia estar ocupat per la muralla, que
devia ser enderrocada uns quants anys abans.
D’altra banda, l’estudi fet per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Service Historique de la Défense (SHD) de França
del que, pel que sembla, és el primer mapa del
pla de Barcelona que utilitzava corbes de nivell,
anterior al d’Ildefons Cerdà, confeccionat per
cartògrafs de l’exèrcit francès que van ser a

Barcelona entre el 1823 i el 1827, ha permès
identificar amb més exactitud el traçat de la
muralla dels segles xiv i xv. El Lever-nivelé de la
place de Barcelone abasta l’entorn de la zona fortificada de Barcelona i destaca per la seva gran
precisió en el context tècnic de l’època. Està
format per 54 fulls a escala 1:1.000 amb corbes
de nivell equidistants en 1 m. La importància
del mapa ha propiciat que els dos organismes
hagin posat en marxa un projecte de digitalització, georeferenciació i estudi per elaborar
una base de dades espacials i d’un model 3D.1
Segons aquest mapa, el Teatre Arnau devia ser
edificat damunt de l’enderroc del llenç de la
muralla i, traslladant-lo a la planimetria actual
de la zona afectada, es va poder comprovar
que en aquest tram la muralla presentava un
sistema defensiu format per una rampa d’accés
d’uns 10 m d’ample i definida per dos murs
adjacents a la muralla exterior.
Davant d’aquesta informació, el projecte executiu necessitava disposar de dades tan exactes
1. ICGC: http://betaserver.icgc.cat/bcn1827/.
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Ubicació de
les cales a la zona
intervinguda i al
plànol Lever-nivelé.
Font: © Service
historique de la Défense
Mur interior

Mur entremig

Muralla

Fossar

Torre número 4, segons Lever-nivelé

Cota vermella: construcció
Cota negra: terreny
Cales arqueològiques

Cala 5.
Detall de la muralla.

com fos possible de la ubicació i el recorregut
de la muralla medieval i moderna. Per assolir
aquest objectiu es van programar diverses cales
que tenien com a finalitat establir el context
estratigràfic i definir la geometria de la muralla en el tram concret per afectar. Aquestes
cales es van dividir en cales superficials i cales
profundes:
–– Cales superficials. Dins d’aquest grup es poden dividir en:

Cala 10.
Detall del llenç
de muralla.

· Cales de la fonamentació existent. Tenien
com a prioritat comprovar el nivell de
resistència de la base de la fonamentació
existent de l’antic teatre i la profunditat a
la qual es troba aquesta base.
· Cales superficials de paviment per trobar
la muralla o l’interior del farciment de la
muralla. Podien tenir una profunditat
d’entre 0,60 i 1 m, sense sobrepassar el nivell de fonamentació existent de l’edifici,
per qüestions de seguretat.
· Cales parietals per localitzar possibles trams
de muralla. Es van fer a les dependències
del soterrani del teatre.
–– Cales profundes
· Cales arqueològiques: es tracta de cales als
paviments per localitzar la muralla. Tenien
unes dimensions mínimes d’1,5 m de fondària i, amb autorització de la direcció facultativa, es podia aprofundir fins als 2 m,
si es considerava adequat.
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de la muralla dels segles xiv i xv. En primer
lloc, la informació que aporta el Lever-nivelé
dels anys 1823-1827 de les estructures defensives en aquesta zona ha resultat molt precisa en
diversos punts de la intervenció, com ha estat el
cas de la muralla pròpiament dita. Aquesta muralla es va documentar en tres cales diferents
(cales 5, 10 i 15), la qual cosa en va permetre definir de manera acurada l’orientació en
aquesta part de la ciutat. D’altra banda, també
cal remarcar que es localitzava a unes cotes
molt altes (aproximadament, entre els 0,90 i
els 1,20 m de fondària respecte al terra actual)
i que el llenç documentat no correspon en cap
cas a la zona atalussada, sinó a la zona de l’alçat,
amb una amplada de mur d’1,30 m. Mentre
que a les cales 5 i 10 no es va poder continuar
el rebaix previst per documentar-ne la magnitud, la troballa a la cala 15 d’un soterrani que
s’adossa a les parets de la muralla va possibilitar
establir que podríem estar davant d’uns llenços
d’aproximadament 3 m d’alçat abans d’arribar
a la part atalussada. Cal no oblidar que, a més
a més, en aquesta cala es va documentar també
una de les torres circulars que es disposaven al
llarg de la muralla.

Cala 15.
Detall de l’accés
al soterrani on es
documenta el llenç
de muralla i torre.

Cala 15.
Detall del llenç
de muralla i torre.

Un altre element que cal tenir en compte és
el resultat que es va obtenir amb el sondeig de
geotècnia practicat a prop de la cala 5, on possiblement es devia ubicar el fossat de la muralla. En aquest sondeig es van detectar restes de
runes, maçoneria i material ceràmic fins als 6 m
de fondària des del nivell de circulació actual,
la qual cosa fa pensar que podríem estar davant
del rebliment de l’antic fossat de la muralla.

Cala 5.
Detall de la seqüència
estratigràfica de
l’anivellament posterior
a l’enderroc de la
muralla.

Per qüestions d’espai i seguretat, aquestes cales
es van fer manualment, sota supervisió arqueològica. La ubicació de les cales es va determinar
en funció de les estructures que calia documentar, seguint les indicacions del Lever-nivelé.
D’aquesta manera, algunes de les cales anaven
encaminades a documentar el mur exterior de
la muralla; d’altres, un possible mur entremig
de la rampa d’accés, i, finalment, unes altres
es localitzaven al mur interior.
A partir de les dades que van proporcionar les
diferents cales efectuades, es van establir unes
primeres conclusions respecte a la ubicació

Cala 10. Detall de la seqüència estratigràfica.
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compreses entre els 30 i els 50 cm de llarg
i els 22 i els 28 cm d’ample, a excepció del
cas de la torre, on es van observar carreus de
fins a 90 cm de llarg. En alguna zona encara
s’apreciava l’encintat de morter de calç. A les
cales 5 i 10 es va documentar la cara interna de
la muralla, que presentava pedres escairades i
alguns carreus lligats amb morter de calç, i un
reompliment intern de morter de calç amb
pedres escairades.

Cala 13.
Detall del parament
del mur mitger.

El segon grup de cales, que tenien com a objectiu determinar l’existència d’uns murs que
devien formar part d’una possible rampa d’accés a la part superior de la muralla, tal com
sembla que indicava el plànol Lever-nivelé, va
donar resultats diversos. El primer mur que
s’havia de localitzar, i que distava uns 10 m de
la muralla exterior cap a l’interior de la ciutat, no es va documentar en cap de les cales
practicades (cales 3, 4, 6, 8, 9 i 11). En algunes
d’aquestes cales es van excavar estrats del segle xvii, moment en què aquest mur ja devia
existir, i en d’altres, un estrat d’argiles i llims
de to ataronjat, que també es localitzava adossat
a la muralla exterior, sense que en cap cas es
localitzés cap indici del possible mur. La cota
més baixa a la qual es va arribar fou a 1,20 m
de fondària respecte al terra actual, que és el
cas de la cala 4 a l’antic pati de butaques, o
de les cales 6 i 9, les quals, tot i baixar només
uns 0,50 m, s’iniciaven a 1,50 m per sota de la
cala 4, a causa del pendent de la sala.

Cala 2.
Detall del mur mitger.

Un altre aspecte que cal destacar en el cas de les
cales 5 i 10 és que es va documentar el procés
posterior a l’enderroc dut a terme en aquest
tram de muralla. Per damunt del nivell d’arrasament del llenç es va practicar una alternança
de capes de cendres, calç i sorres amb runes
fins a aconseguir un nivell de circulació que es
devia situar a uns 0,40 cm per damunt de la cota
d’arrasament de la muralla. D’aquesta manera,
sembla que l’enderroc fet a mitjan segle xix,
relacionat amb la construcció de l’Eixample,
es va efectuar fins al nivell del sòl de circulació
d’aquell moment i, a partir d’aquesta cota, l’estructura defensiva es va deixar intacta.
Pel que fa a les característiques constructives
de la muralla, en aquest tram es van utilitzar
carreus de gres de Montjuïc de dimensions

Finalment, les cales que se centraven a determinar l’existència d’un tercer mur que devia
tancar la rampa d’accés a la part superior de la
muralla, sempre segons el plànol dels topògrafs
francesos, han donat resultats positius. La ubicació d’aquest mur es devia correspondre pràcticament amb la mitgera actual de l’edifici del
Teatre Arnau, tal com certificava el repicatge
fet al mur a la cala 13, a l’accés al teatre per la
petita porta del carrer de les Tàpies, on es podia
observar part de l’alçat de carreus lligats amb
morter calç als quals s’adossava una construcció
més moderna. En el cas de les cales 2, 7, 12 i 16,
es va poder establir l’orientació d’aquest mur
i es va arribar a documentar una amplada d’1 m.
Aquest mur es localitza també a poca profunditat respecte al terra actual, aproximadament
entre els 15 i els 20 cm de fondària, i, en alguns
casos, els murs actuals n’han aprofitat una part
com a fonamentació. Pel que fa a la factura, tan
sols es va poder documentar la cara interior,
feta de pedres escairades a manera de carreus
de dimensions i formes diverses entre els 20 i
els 30 cm de llarg, i els 20 i els 30 cm d’ample
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Cala 16.
Punt on el mur canvia
el traçat.

lligats amb morter de calç, i l’interior estava
farcit de morter de calç i pedres escairades.
Les cales no van ser molt profundes per qüestions de seguretat de l’edifici, per la qual cosa
tan sols es va poder documentar una fondària
de 0,80 m respecte al terra actual. Un aspecte
que cal remarcar a la cala 16 és la direcció que
prenia aquest mur girant cap al carrer Nou de
la Rambla, tal com indicava el plànol Lever-nivelé
sense cap tipus de continuïtat, i a la qual no va
poder donar una explicació coherent.
No obstant, si analitzem amb deteniment el
Lever-nivelé i la topografia realitzada per Garriga
i Roca (Quarterons, número 91), i ho contrastem
amb la urbanització actual, podem observar un

seguit d’elements que ens porten a dubtar que
aquest darrer mur formés part de l’estructura defensiva. En primer lloc, el seu traçat en
els Quarterons se situa dins del plantejament
d’un edifici d’obra nova (posterior a l’enderrocament de la muralla), que devia haver estat
substituït posteriorment per l’edifici del Teatre
Arnau i l’edifici contigu. D’altra banda, observem que a la zona del carrer de les Tàpies i els
terrenys del monestir de Sant Pau, els Quarterons
de Garriga Roca i el plànol Lever-nivelé mostren
una estructura murària el traçat del qual coincideix amb el traçat del mur localitzat. Això ens fa
pensar, encara més, que es podria tractar d’una
tanca relacionada amb els terrenys del monestir
que, al segle xix, a conseqüència de la llei de
desamortització de Mendizábal i l’exclaustració
posterior, va ser abandonat definitivament.
Un altre aspecte que ens porta a considerar
la funció de tanca d’aquest mur és el gir que
inicia a la cala 16 (cantonada interior del bar
La Xavala) en direcció al carrer Nou de la Rambla, en el qual continua carrer avall, segons el
plànol Lever-nivelé.
En segon lloc, relacionat amb l’existència del
mur entremig de la rampa d’accés a la part
superior de la torre que sembla que indica el
Lever-nivelé, es va poder observar el següent:
–– Prenent com referència el plànol topogràfic 1:1000 de l’ICGC, en el qual el punt zero
del Lever-nivelé, situat al pont d’accés al castell de Montjuïc, davant la porta, es localit-

Ubicació del mur mitger als Quarterons de Garriga i Roca. Font: AHCB
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Detall de les cales
i el tram de muralla
amb les cotes al plànol
Lever-nivelé.
Font: © Service
historique de la Défense

Muralla
Mur interior

Mur entremig

Muralla

Fossar

Torre número 4, segons Lever-nivelé

Cota vermella: construcció
Cota negra: terreny
Cales arqueològiques

za a una cota de 175,95 msnm, observem
que el punt inferior d’aquest mur al costat
del carrer de les Tàpies presenta una cota
de 262,28 m, que correspon a 15,67 msnm
actual, i a l’altre extrem, més enllà de la
cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb
l’avinguda del Paral·lel, la cota de terreny
de 263,7 m, que correspon a 12,19 msnm.
Les cotes actuals de l’avinguda del Paral·lel
i de la zona del carrer Nou de la Rambla
són de 8,97 i 8,82 msnm, respectivament,
és a dir, hi ha un desnivell d’entre 4 i 7 m
entre el nivell de circulació dels anys 18231827 i l’actual. Aquest element ens fa pensar
que és difícil que amb l’enderroc dels anys
cinquanta s’hagués conservat alguna part
d’aquest mur de la rampa d’accés.
- Un altre aspecte que cal destacar és que és
molt probable que aquest mur hagués funcionat com a element de contenció d’una rampa
de terra per accedir a la part alta de la muralla.
Si s’observen les cotes reflectides al Lever-nivelé
a la part central del mur, davant de la torre circular, a banda i banda del mur, observem que la
zona entre la muralla i el mur presenta una cota
de 263 m, que correspon a 12,95 msnm actual,
i a l’altre costat el terreny devia estar acotat
a 266 m, que correspon a 9,95 msnm actual. En
definitiva, creiem encertat pensar que aquest
mur devia salvar un desnivell mitjançant una
rampa d’accés a la part superior de la muralla.
n Anna
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Muralla medieval

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xiv. Segle xvii.

Ubicació
Ronda de Sant Antoni, 31

Paraules clau
Muralla baixmedieval. Baluard Nou. Arquitectura
defensiva.

Districte
Eixample
Nom singular
Muralla medieval
Dates
14-15 de març de 2018
Codi
036/18
Motiu
Instal·lació d’un
clavegueró
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
de la ronda de Sant
Antoni, 31 / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré
Aixecament de
planimetria i fotografia
Albert Castellà Fabré
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

conservat part de l’encintat de morter que emmarca els carreus.

En el decurs dels treballs en mina per a la instal·lació d’un clavegueró a la finca número 31
de la ronda de Sant Antoni, els operaris que
estaven fent l’obra van trobar un mur a 5 m per
sota la cota del carrer. Avisat des de Barcelona
Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), un tècnic del
Servei d’Arqueologia de Barcelona es va desplaçar al lloc de l’obra i va poder comprovar
que es tractava d’un tram de la muralla del
segle xiv.
A més, durant la neteja dels perfils del pou
amb mina es va poder documentar un mur de
grans dimensions estructurals situat aproximadament a uns 2,50 m de distància respecte al
tram de muralla descobert.

La part interna de la muralla està farcida amb
pedres i abundant morter de calç de color
blanc i groguenc, de granulometria mitjana i
de gran duresa estructural.
Aquest tram de la muralla descobert, amb
una orientació nord-sud, presenta una lleu
curvatura, i les seves mesures documentades
són 1,10 m de longitud i 1,94 m d’alçària.
Mentre es netejaven els perfils del pou per poder reconstruir la seqüència estratigràfica dels
diferents nivells de reompliment que es devien
adossar a la muralla, va quedar al descobert la
cara interna d’un mur. Aquesta estructura es
localitza al perfil oest del pou i es documenta
en paral·lel a la cara externa de la muralla.
Es tracta d’un mur de grans dimensions estructurals, bastit per filades de pedres desbastades

Els treballs arqueològics van consistir en la documentació planimètrica i fotogràfica del llenç
de muralla localitzat i de l’estructura murària
descoberta. El conjunt de restes documentades
ens situen en un marc cronològic comprès entre el segle xiv i el segle xvii.
A una distància de 4,70 m respecte a la façana
de l’edifici número 31 es va fer un pou amb
unes dimensions d’1,20 × 1,40 m i 4,84 m
de profunditat, i una mina d’1 m d’amplada
i 1,10 m d’alçària, a uns 2 m per sota la cota del
carrer, que comunicava l’interior de l’edifici
amb el perfil oest del pou.
El tram del parament extern de la muralla del
segle xiv que es va posar al descobert es documenta molt afectat per les obres que es van
dur a terme sense control arqueològic. Com
es pot observar a les fotografies, es va destruir
part de quatre filades de carreus i va quedar
a la vista el farciment intern de l’estructura
defensiva.
El llenç de muralla localitzat està bastit per filades horitzontals de carreus regulars lligats
amb morter de calç de color blanc, granulometria mitjana i consistència molt compacta.
En alguns punts de l’estructura encara resta

Llenç de muralla medieval.
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lligades amb abundant morter de calç de color blanc, granulometria mitjana i consistència
molt compacta. Les mesures documentades
d’aquesta estructura són 1,40 m de longitud, 2,48 m d’amplada total i 2,52 m d’alçària.
Aquest mur s’interpreta com a part estructural
del baluard Nou del segle xvii, que devia estar
situat en aquest sector de la ciutat.
Els baluards com a nous sistemes defensius es
van desenvolupar a Itàlia a finals del segle xv, i
es van expandir per tot Europa a principis del
segle xvi. La seva adopció és conseqüència de
la ineficàcia de les fortificacions tradicionals
davant l’aparició dels canons.
En aquest tram de la muralla, els baluards es
comencen a construir cap a mitjan segle xvii,
com és el cas del baluard de Sant Antoni
(1644). Creiem que el baluard Nou molt probablement també es devia construir en aquest
moment històric, dins del marc del conflicte
amb França i la guerra dels Segadors. n Albert
Castellà Fabré

Mur estructural del baluard Nou.

Mur estructural del baluard Nou.
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Muralla romana. Antic Borsí

de la mateixa documentació de l’estructura defensiva, rau en el fet que ens permetrà ampliar
la informació sobre el traçat de la muralla baix
imperial en el sector de la colònia de Bàrcino.

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Finals del segle iii.

Ubicació
Plaça de la Verònica, 2 /
Carrer d’Avinyó, 23

Paraules clau
Muralla baiximperial. Edifici del Borsí.

Districte
Ciutat Vella

Dins del projecte de rehabilitació integral de
l’edifici de l’Antic Borsí, localitzat a la plaça
de la Verònica, 2 i el carrer d’Avinyó, 23, es
va proposar al seu moment un pla de cales per
a la diagnosi estructural de l’edifici, com també
la realització de diversos sondeigs arqueològics
informatius. Aquests treballs van donar com a
resultat la localització de la muralla romana
baiximperial de la colònia de Bàrcino. Aquest
fet va comportar una segona fase d’intervenció, amb el repicatge integral de diversos paraments a fi de localitzar l’estructura romana
i poder situar-la i documentar-la.

Nom singular
Muralla romana. Antic
Borsí
Dates
5-23 de març de 2018
Codi
090/17
Motiu
Rehabilitació de l’edifici
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament
de Barcelona
Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Vanesa Triay Olives
Conservació-restauració
Alfonsa Saavedra
(Gamarra & García)

A finals del segle iii, fent servir una gran quantitat de material reutilitzat d’estructures alt
imperials, la muralla romana va ser reforçada
adossant-hi un segon recinte, constituït per un
parament d’opus quadratum, bastit amb molta
cura, i un farciment d’opus caementicium. Així
doncs, els treballs duts a terme ens van permetre documentar un tram de 21 m lineals de
la cortina defensiva, que hem de situar entre la
torre 48, en concret al parament del lateral occidental, i el llenç de muralla entre les torres 49
i 50. La importància d’aquesta troballa, a banda

Són poques les dades de què disposem sobre
el traçat de la muralla que ressegueix el carrer
d’Avinyó. Únicament tenim documentada la
torre localitzada a l’interior de la finca d’Avinyó, 15 i les torres 52 i 53, com també algunes
restes molt puntuals, de manera que en bona
part es treballa amb traçats hipotètics. Així
doncs, la documentació d’un tram d’aquestes
dimensions permetrà acotar de manera empírica part del seu recorregut.
A grans trets, les torres estudiades en el recorregut defensiu baiximperial tenen una amplada
frontal d’entre 4,50 i 6,50 m i una amplada lateral d’entre 7 i 7,50 m. Segons sembla, totes les
torres estaven enrasades per la part interna de
la muralla i sobresortien només per l’exterior
entre 3 i 3,50 m respecte a la cortina defensiva.
Els llenços de muralla feien entre 8,50 i 10 m
d’alçària i estaven coronats amb un pas de
ronda de més de 3 m d’amplada que permetia
la circulació entre torres. El fet de només haver documentat alguns trams molt acotats de
les torres 48 i 49 no ens permet determinar a
quina cota es troba el parament respecte a la
fonamentació de l’estructura.
De la torre 48 únicament se n’ha pogut documentar la cara lateral occidental, ja que la resta s’endinsa cap a la finca veïna. D’aquest lateral s’ha documentat un tram de 3 m de longitud
—les dimensions totals d’aquest tram devien ser
d’uns 3,20 m. Per tant, en el cas d’aquesta torre
manca determinar les dimensions del frontal,
ja que el parament oriental devia tenir les mateixes dimensions que el lateral occidental.
Pel que fa a la torre 49, els treballs que s’han
portat a terme n’han permès documentar tota
la volumetria. La torre en qüestió té una longitud lateral de 3,40 m, i el frontal, de 5,90 m,
dels quals s’han documentat 5,20 m, ja que
el tram de la cantonada oriental encara està
amagat en els murs actuals de la finca.

Lateral occidental de la torre 48.

El llenç de muralla entre les torres 48 i 49 té
una longitud de 9,80 m. Aquest sector, però,
no s’ha pogut documentar en aquesta inter-
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Lateral oriental de la torre 49.

Frontal de la torre 49.

escapçada a una cota entorn dels 9,15 msnm
—entre 1,70 i 1,90 m per sobre de l’actual nivell de circulació. Per tant, el recinte romà es
localitza només a la zona de la planta baixa. Els
repicatges que es van fer a l’entresol han servit
per corroborar que la muralla no s’estén cap
als pisos superiors de l’Antic Borsí; l’estructura
romana, doncs, no es conserva totalment.

Lateral occidental
de la torre 49.

venció per raons de seguretat, a causa que la
zona on es localitza es troba en risc d’ensorrament. Amb tot, però, es va poder documentar
puntualment durant l’obertura de la cala K12
en el decurs de l’obertura del pla de cales que
es va dur a terme a la campanya anterior
(Triay, 2019: 118-123).
El segon tram de muralla documentat és el localitzat entre la torre 49 i la 50, un tram que
fou amputat entorn del segle xv en el moment
d’obrir la baixada de l’Ecce Homo, actual carreró situat a la zona occidental de la finca de
l’Antic Borsí. En aquest cas es tracta d’un tram
de 4,90 m de longitud. Cal destacar que en
aquest sector la muralla està coberta parcialment per una escala que dona accés als pisos
superiors del Borsí.
Aquests treballs també han permès determinar
que la muralla baiximperial d’aquest sector fou

Així doncs, amb aquests treballs de repicatge,
juntament amb la documentació de la mu
ralla de la cala K12, tenim documentats
uns 58 m2 de la muralla de finals del segle iii dC
en aquest sector de l’Antic Borsí. Si ens ba
sem en la cota inicial de l’estructura romana en
funció d’altres trams ja documentats del recinte fortificat, com ara les torres 27 i 28 del carrer
del Sotstinent Navarro, les quals es trobaven
a l’altra banda del mont Tàber però més o
menys a la mateixa altura, hauríem de calcular
una profunditat d’entre 2,50 i 3 m més de
construcció romana des del paviment actual
fins a arribar a la fonamentació de la muralla.
Per tant, encara resta per documentar més del
doble de l’estructura, uns 77 m2, de manera
que un cop s’hagi dut a terme la intervenció
pertinent sobre aquest tram quedarà a la vista
un tram d’uns 135 m2.
Amb aquests treballs, a banda de la documentació de les dimensions de la muralla, també
s’han pogut identificar peculiaritats constructives i morfològiques d’aquest tram de la muralla baiximperial, com ara la important erosió
alveolar que han patit una part important dels
carreus, a causa del salnitre, que ha provocat

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 149

La primera és del segle xvi i es localitza en tots
els trams de la muralla documentats en aquest
sector; per tant, no es tracta d’un fet puntual
sinó d’una intervenció important. Així, doncs,
tenim que en el parament de la muralla romana
es documenten un seguit de reparacions realitzades amb morter de calç i sorres i alguns maons, que foren usats per regularitzar-ne la cara
externa de la muralla, a causa del seu deteriorament. Aquesta reparació coincideix en el temps
amb les primeres referències documentals de la
finca, segons les dades proporcionades per les
fonts notarials a finals del segle xv. El fet que
en aquest moment Francesc Benet de Guimerà
hagués anat adquirint diverses propietats fins
a conformar gairebé la parcel·lació actual ens
fa pensar que les diferents edificacions possiblement van patir un procés de reformes per
adequar i millorar el seu estat.

Llenç de muralla
baiximperial entre
les torres 49 i 50.

una forta degradació en les pedres, les nombroses marques de transport i col·locació localitzades en carreus que ens aporten informacions
sobre la tècnica constructiva de la fortificació
i el reaprofitament d’alguns dels carreus usats
fruit del desmuntatge d’estructures de l’època altimperial, un fet molt característic en la
construcció baiximperial.
El fet d’establir en tot el tram emmurallat
una mateixa cota d’arrasament —entorn
dels 9,15 msnm— permet determinar que l’estructura romana fou escapçada en un mateix
moment, cosa que ha fet que no s’hagi conservat fins avui tot el llenç. Les dades obtingudes
en aquesta intervenció han permès determinar
que la muralla romana baiximperial en aquest
tram de l’Antic Borsí va ser arrasada segurament durant la construcció de la finca veïna del
carrer de Palau, 4, un cop enderrocat el Palau
Reial Menor. Just per sobre del parament de la
muralla es documenta en tota la línia mitgera
un mateix mur de maons de 15 × 30 × 4 cm,
que fou aixecat en el decurs de la construcció
de l’esmentada finca veïna a mitjan segle xix.
També cal destacar que segurament la cota on
es documenta l’arrasament es troba al nivell
de circulació en aquesta finca, mentre que a
la zona de l’Antic Borsí encara es documenta
en alçat. Possiblement es tracta de l’esglaonament per salvar el pronunciat pendent que fa
el mont Tàber cap al carrer d’Avinyó.
A banda de la documentació de la muralla
baiximperial pròpiament dita, els treballs han
permès documentar fins a dues fases ben diferenciades de reparació de l’estructura romana.

La segona gran reforma data del segle xix.
En aquest cas, es tracta d’una afectació més
important sobre de la muralla romana, en la
qual es documenta la presència de grans blocs
de pedra treballada, juntament amb d’altres de
menors dimensions i maons, tots lligats amb
morter de calç blanc. Amb les dades obtingudes no s’ha pogut determinar en quin moment
del segle xix es porta a terme aquesta reforma,
si es fa en el moment de construir el Borsí o en
una fase precedent, en el moment de la construcció del mur de maons esmentat més amunt.
Finalment, cal esmentar que en el procés de
repicatge s’han pogut documentar diverses
capes de revestiments que pertanyen a moments constructius diversos, datats d’entre el
segle xix i avui. Així, doncs, tenim algunes
restes que poden estar relacionades amb un
moment anterior a la construcció del Borsí,
entre mitjan i finals del segle xix, com les restes dels emblanquinats en els paraments de les
torres 48 i 49 en el sector de la sala amb volta i
l’estructura de combustió. Ja relacionats amb la
construcció del Borsí (1881), s’han documentat diversos enlluïts i aplacats de maons amb
ciment ràpid, i a les capes més recents s’han
documentat diverses capes amb pintures de
diferents colors. n Vanesa Triay Olives
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Muralla romana. Carrer de la
Tapineria i plaça dels Traginers
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de la Tapineria,
5-37 / Plaça de Ramon
Berenguer el Gran /
Plaça dels Traginers
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Muralla romana. Carrer
de la Tapineria i plaça
dels Traginers
Dates
19-20 de novembre
de 2018
Codi
139/18
Motiu
Projecte de
documentació gràfica
dels trams conservats
de muralla romana
mitjançant escàner 3D,
treballs inclosos dins
del Pla Bàrcino (Servei
d’Arqueologia de
Barcelona).
Documentació
geomètrica de les fases
romanes de la muralla
Promotor/Propietari
Servei d’Arqueologia /
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
SOT Prospecció
Arqueològica
Direcció
Roger Sala Bartrolí
Equip
Helena Ortiz-Quintana
Escardívol
Aixecament de
planimetria i
fotogrametria
Pedro Rodríguez Simón
Aixecament d’escàner 3D
David Saro Arroyo

Ortofoto de l’alçat del carrer de la Tapineria, 1-19.
Autoria: SOT Prospecció Arqueològica

Cronologia
Segle iii.

que altres projectes en curs ja s’havien enfocat a
la documentació dels elements medievals.

Paraules clau
Muralla romana. Bàrcino. Escàner 3D.

L’objectiu dels treballs es va centrar, per encàrrec del Servei d’Arqueologia de Barcelona, en
la documentació geomètrica de dos trams del
traçat de la muralla romana, situats al carrer de
la Tapineria i la plaça de Ramon Berenguer el
Gran i a la plaça dels Traginers. Aquests trams
engloben les torres 11, 12, 15, 16 i 17 al carrer
de la Tapineria i la plaça de Ramon Berenguer
el Gran i la torre 33 a la plaça dels Traginers.

Els aixecaments fotogramètrics i de làser escàner
han estat georeferenciats mitjançant punts de
control mesurats amb estació total a partir de les
referències de la Xarxa topogràfica municipal
de Barcelona (bases 112037, 109154 i 109155).
S’han documentat un total de 238 m lineals de
traçat de la muralla, que cobreixen una superfície total de 1.390 m2.

Per aconseguir aquest objectiu, el registre va
consistir a aplicar una doble metodologia de
treball basada en un registre fotogramètric SfM
(Structure from motion) i TLS (Terrestrial Laser Scanner).

Com a resultat de la intervenció, s’han pogut obtenir models fotogramètrics amb textures d’alta
resolució, núvols de punts 3D, malles 3D amb
textures fotorealistes i ortofotos mètriques d’alta
resolució, que, gràcies al bon grau de detall, han
servit de base per fer vectoritzacions i dibuixos
interpretatius dels alçats en format CAD.

El treball es va centrar en la documentació de les
fases constructives de cronologia romana, atès

L’adquisició de dades s’ha fet, en la part d’escaneig làser, amb un equip Leica BLK 360.
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de punts en format ASTM E57, tant per als models fotogramètrics com per als TLS —tots dos
s’han combinat per optimitzar els resultats—,
malles texturitzades en format OBJ i ortofotos
mètriques en format TIFF. Sobre aquesta base,
a més de models 3D utilitzables amb diverses
finalitats, tant de recerca com de difusió, ha
estat possible representar alçats, plantes i perfils, en diferents vistes (frontals, posteriors,
laterals i transversals).
Així mateix, la vectorització i el dibuix manual
dels alçats s’han fet en format DXF, i s’hi han
inclòs també fitxers SHP per ser introduïts
en entorns GIS. n Roger Sala Bartrolí, Helena
Ortiz-Quintana, Pedro Rodríguez Simón
Vista del model 3D
del tram de la plaça
dels Traginers en
perspectiva, amb
geometria i detall del
relleu. Autoria: SOT
Prospecció Arqueològica

A l’esquerra, dibuix
CAD interpretatiu dels
alçats de les muralles.
A la dreta, alçat de
núvol de punts
d’escàner làser.
Autoria: SOT Prospecció
Arqueològica

Per cobrir tota la superfície de treball han
calgut un total de 22 punts d’escaneig en
el cas del sector del carrer de la Tapineria i
de 10 en el sector de la plaça dels Traginers.
En tots dos sectors s’ha mantingut una precisió
de 4 mm @ 10 m.
Quant a l’aixecament fotogramètric, la presa
de dades s’ha fet amb una càmera Nikon D850,
amb un sensor full frame de 45,7 Mp i focals
de 24, 70, 100 i 145 mm que han garantit la
qualitat de les imatges. Amb aquesta base, a
partir d’un total de més de 2.000 fotografies,
s’han pogut obtenir ortomosaics d’alta resolució (0,3 mm/pix de mitjana).
D’acord amb els protocols establerts pel Servei
d’Arqueologia de Barcelona, els productes finals de la intervenció s’han concretat en núvols
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Muralla romana. Torres número 27 i 28

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Alt Imperi romà. Baix Imperi romà.

Ubicació
Carrer del Sotstinent
Navarro, 12-16 / Baixada
de Caçador, 8

Paraules clau
Muralla romana. Torres romanes. Fossat.

Districte
Ciutat Vella
Dates
15 de gener – 28 de
febrer de 2018
Nom singular
Muralla romana. Torres
número 27 i 28
Codi
063/17
Motiu
Projecte de
reurbanització del solar
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Jordi Ramos Ruiz
Equip
Jordi Bonet, Rony Castillo,
Miriam Esqué, Laura
González, Isabel Muñoz,
Noemí Nebot i Mònica
Viamonte

Presentem els darrers resultats arqueològics
de l’espai reurbanitzat entre el carrer del Sotstinent Navarro i la baixada de Caçador, on se
situa part del parament exterior del llenç de
muralla romana i les torres 27 i 28 de la colònia de Bàrcino. En diverses publicacions ja
s’ha anat descrivint part de les conclusions de
les diferents campanyes que s’han dut a terme
en aquest indret (Ramos, 2014; Ramos, 2015;
Ramos, 2016; Ramos, 2017; Ramos, 2019; Ramos, Llinàs, Miró, 2018). Cal recordar que
les primeres actuacions arqueològiques van
estar vinculades al projecte del Pla Bàrcino
(Miró, 2015), però, a diferència de les fases
anteriors, aquesta darrera ha estat motivada
per l’execució del projecte urbanístic. Correspon a una reordenació de l’espai per a ús
públic i de l’aprofitament com a zona d’esbarjo de l’Escola Àngel Baixeras. Actualment,
aquesta nova plaça porta el nom de Carme
Simó, mestra i pedagoga catalana, pionera
de l’escola activa.

Aquest espai ha estat intervingut arqueològicament des de l’any 2012 i, en el cas que
detallem i que ens ocupa, fem referència a
l’última fase que es va dur a terme en els primers mesos del 2018. Es va actuar en un àmbit
concret entre la torre romana número 27 i el
de la baixada de Caçador. Però, abans de mencionar els resultats arqueològics, és oportú fer
un petit resum que serveixi de context de les
estructures romanes que es mencionen, per
englobar, d’aquesta manera, els murs apareguts d’aquesta època. Precisament, de l’època
romana altimperial, entre els segles i i iii, s’havia documentat com a estructura primerenca
el fossat vinculat amb la primera fortificació de
la colònia de Bàrcino. Gairebé a tocar a la muralla romana, el terreny natural se situa entorn
dels 4 msnm. Cal mencionar que, pel repertori
ceràmic aparegut dins del fossat, el podem
atribuir cronològicament a un rebliment en
un període d’entre els anys 10 aC i 5 dC. Malgrat això, hem de pensar que progressivament
s’anà reblint amb una certa freqüència. Entre
la muralla i el fossat quedà una petita plataforma, gairebé plana, que segurament tenia
la funció de poder circular pel perímetre de la
muralla i, també, funció de seguretat. Sabem

Aixecament de
planimetria
Míriam Esqué Ballesta
Digitalització de plànols
Miriam Esqué i Álex
Moreno
Fotografia
Jordi Ramos Ruiz

Vista frontal del
basament de pilar
reaprofitat i mur adossat
de l’època romana
altimperial.
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hipòtesi general, aquestes construccions aprofitaven part de la muralla romana del període
d’Octavi August i van ser seccionades i destruïdes, possiblement per preparar l’edificació de
la muralla a finals del segle iii.
A més, es va poder documentar un mur construït amb gresos de Montjuïc, entre la torre
número 27 i la baixada de Caçador, que únicament conservava el llit o fonament de pedres
irregulars de base i quatre blocs escairats en un
cantó. Orientat cap al nord-oest – sud-est, presentava una llargària d’1,96 m i una amplada
de 0,62 m. La cota superior oscil·lava entorn
dels 4,50 msnm, i la inferior estava excavada
al voltant dels 4,19 msnm. Aquesta estructura
devia estar relacionada amb l’ocupació del segle ii, que va ser destruïda a finals del segle iii.
Restes del mur de l’època
romana altimperial entre
la torre número 27 i la
baixada de Caçador, que
va ser destruït a finals
del segle iii.

que aquest espai, entre finals del segle i i principis del segle ii, devia ser ocupat per diverses
estructures constructives, interpretades com a
hàbitat o dependències vinculades a l’explotació dels recursos del sector del front marítim.
Per aquesta raó, les construccions documentades en aquesta actuació arqueològica podrien
estar relacionades amb l’ocupació temporal
d’aquest moment concret, abans de la segona
fortificació de la colònia romana de Bàrcino.
Davant de la torre romana número 27 es va
poder excavar un gran bloc de carreu reaprofitat com a base de pilar, que devia marcar la
cantonada de la unió de dos murs. Aquest carreu, que estava seccionat, segueix el patró
constructiu de la muralla romana i presentava
un encoixinat. Correspon a un bloc de gres
de Montjuïc de forma quadrada de 42 cm
cada costat. La cota superior oscil·lava entorn dels 4,42 msnm, i la inferior, al voltant
dels 4,08 msnm. Una altra estructura relacionada correspon a part d’un mur adossat al bloc
esmentat anteriorment. Es tracta d’un mur
construït amb gresos de Montjuïc, units amb
un morter de tonalitat marronosa amb desgreixant ben depurat. Conserva una llargària
de 20 cm i una amplada de 40 cm, té una orientació nord-est – sud-oest i presenta una cota
superior de 4,27 msnm i una cota inferior
de 4,08 msnm. Aquestes estructures arqueològiques, que estaven arrasades, relaten part de
l’ocupació de l’espai entre el fossat i la muralla,
amb una certa planificació urbanística. Com a

Com a conclusions generals, entre el segle i
i finals del segle iii, l’espai a l’exterior de les
torres romanes 27 i 28 s’ocupà amb un seguit
d’habitacles que podrien estar relacionats
amb les activitats comercials. Amb motiu de
la construcció del sistema defensiu a finals del
segle iii, les estructures de l’època altimperial
que hi havia fora de muralla van ser arrasades per a la construcció d’un nou nivell d’ús.
n

Jordi Ramos Ruiz
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Palau de la Generalitat

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça de Sant Jaume, 4
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Palau de la Generalitat
Dates
21-28 de febrer de 2018
Codi
028/18
Motiu
Instal·lació d’una pilona
de seguretat
Promotor/Propietari
Departament de la
Presidència / Generalitat
de Catalunya
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Iñaki Moreno Expósito
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Iñaki Moreno Expósito

Fonamentació del mur de façana del Palau de la Generalitat dins del sondeig obert.

Cronologia
Moderna.

mentació practicada a la crosta calcària, aparegué al llarg d’1,50 m de la cala i a 0,60 m de
fondària del nivell de circulació de la plaça.

Paraules clau
Palau de la Generalitat.

Les obres es basaren en l’aixecament, mitjançant
un martell pneumàtic, de sis lloses de marbre
del paviment actual i de la preparació de morter
de calç i una capa de formigó que hi servia de
base, per instal·lar una pilona retràctil de seguretat davant l’accés principal del Palau de la
Generalitat, ubicat a la plaça de Sant Jaume.
A partir d’aquí s’obrí una cala d’1,50 × 1,50 m
amb la voluntat d’aprofundir 1,70 m per fer
l’encofrat de la pilona. D’aquesta manera s’arribà a documentar sota el nivell de paviment
actual de la plaça part de la fonamentació del
mur de façana del palau, amb una cronologia
de principis del segle xvii. La fonamentació,
que estava encofrada dins d’una rasa de fona-

El projecte preveia excavar un espai de 0,80 m
de diàmetre per 1,70 m de fondària, cosa que
obligà a desmuntar la fonamentació del mur,
amb el vistiplau previ dels tècnics del Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya
i de l’Ajuntament de Barcelona i amb el pertinent seguiment de l’arqueòleg.
El desmuntatge del mur en les dimensions
descrites més amunt no va permetre documentar cap resta o estratigrafia arqueològica
associada a l’estructura. Tant el mur com l’estrat geològic —crosta calcària— apareixien a
una cota de 12,60 msnm. La fonamentació,
però, continuava més enllà de la cota final de
desmuntatge (11,30 msnm). n Iñaki Moreno
Expósito
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Palau Moxó

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça de Sant Just, 4 /
Carrer del Bisbe
Caçador, 1
Districte
Ciutat Vella
Dates
8-18 de maig de 2018
Nom singular
Palau Moxó
Codi
060/18
Motiu
Restauració i
rehabilitació de la casa
Moxó, per a ús
d’habitatges
Promotor/Propietari
Bcn Properties &
Community Ventures, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Jordi Ramos Ruiz
Aixecament de
planimetria i fotografia
Jordi Ramos Ruiz
Digitalització de plànols
Laia Gallego i Álex
Moreno

Interior de la casa-palau Moxó.

Cronologia
Altmedieval. Baixmedieval. Moderna.
Contemporània.
Paraules clau
Palau. Casa. Barroc.

La intervenció arqueològica es va dur a terme
a la finca de la plaça de Sant Just, 4 i carrer
del Bisbe Caçador, 1, coneguda com a Palau
Moxó. Actualment, la seva portalada queda

Mur de l’època medieval a tocar a l’antic Palau Requesens.

oberta a la plaça de Sant Just, espai en origen
inexistent i que s’urbanitzà a principis del segle xix, quan se suprimí el fossar de Sant Just.
Les tasques efectuades estaven integrades dins
el projecte de restauració i rehabilitació de la
casa Moxó per a ús com a habitatges.
Tot i que avui dia l’edifici que veiem és fruit
d’un projecte arquitectònic barroc, encara es
conserven alguns testimonis que al·ludeixen al
passat medieval de la parcel·la. La gran fàbrica
del segle xviii va eliminar qualsevol testimoni
d’una construcció anterior, a excepció de la
zona de les cavallerisses, on encara es conserva
un arc adovellat de pedra i tapiat que molt probablement devia formar part de l’organització
i la compartimentació de la planta baixa de la
casa medieval.
Aquesta parcel·la devia estar ocupada en
temps medievals pel Palau Cassador, el qual va
ser substituït pel gran casal barroc que veiem
avui dia, projectat pel mestre d’obres Francesc
Mestres el 1770, que va construir un edifici
de quatre plantes, amb 700 m2 de superfície
cadascuna, amb grans salons a la planta noble
i una planta baixa que contenia l’entrada de
carruatges, la zona de servei, les cuines, les
calderes i les cavallerisses, entre d’altres.
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el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic
i paleontològic de Catalunya».
Això implicava fer el control arqueològic de
tots els rebaixos de terres inclosos dins del projecte de restauració i rehabilitació de l’edifici
localitzat al número 4 de la plaça de Sant Just,
al districte de Ciutat Vella. També es valorà
fer el control i la documentació de la resta de
cales informatives que es van dur a terme a
l’edifici, amb la finalitat de verificar-ne la cronologia i determinar si hi havia restes, sobretot
muràries, corresponents a fases anteriors.

Cala a l’interior de l’antiga botiga a tocar al carrer del Bisbe Caçador. Es documentà
una aportació de sediments de l’època altmedieval.

Abans de la redacció definitiva del projecte es
va proposar un pla de cales informatives per a
la diagnosi estructural de l’edifici, per poder
incorporar aquesta informació al projecte bàsic. Es van definir els diversos tipus de cales, les
quals es localitzaven a les diferents plantes de
l’edifici, i que es van dur a terme sota control
arqueològic:
Cales en fonaments. Aquestes cales consistien a
executar un sondeig proper a la fonamentació
existent, amb l’objectiu de poder descobrir-ne
la tipologia, la dimensió, la profunditat i l’estat de conservació. Aquestes cales tenien unes
dimensions d’1 × 1 m, aproximadament, i una
profunditat fins a assolir la cota inferior de
la fonamentació existent, sense arribar mai a
superar els 2 m de profunditat, i es van fer a
nivell de planta baixa.

Sondeig a l’interior de la casa-palau Moxó amb nivells de l’època moderna.

La finca disposa de cinc nivells d’alçat, planta
baixa, entresol, planta noble o pis principal i
dos pisos més, tot cobert amb una teulada de
vessants i terrat pla transitable a la banda del
carrer del Bisbe Caçador. En planta, l’edifici
organitza les seves dependències —i l’accés a
algunes d’aquestes dependències— al voltant
d’un pati descobert, on es localitza l’escala
noble del conjunt.
En sessió de 20 de setembre de 2017, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la
Ciutat de Barcelona va acordar per unanimitat
aprovar el projecte «Restauració i rehabilitació
del Palau Moxó per a ús d’habitatges. Plaça
de Sant Just», amb la condició següent: «Els
treballs que comportin remoció del subsol, en
cas de noves rases de fonamentació, de serveis
i modificació del fossat d’ascensor, s’hauran de
dur a terme sota seguiment arqueològic, que
haurà de comptar amb la corresponent autorització administrativa d’acord el que estableix

Amb la finalitat de poder executar un control arqueològic correcte i eficient d’aquests
treballs, com també dur a terme, si s’esqueia,
l’excavació i la documentació de les possibles
restes arqueològiques que es poguessin localitzar, estava previst ampliar aquestes cales fins
a 1,50 × 1,50 m de superfície.
Cales parietals o en acabats de murs. Consistien
en l’eliminació de l’acabat de la paret, amb
unes dimensions mínimes de 60 × 60 cm,
amb l’objectiu de poder verificar-ne la tipologia i les dimensions.
Cales en cel ras. Consistien en l’eliminació del
cel ras i els acabats per obtenir una lectura
de la tipologia, la dimensió i l’estat del forjat
existent o dels elements estructurals. La cala
s’efectuà des de sota, amb una dimensió mínima de 60 × 60 cm.
Cales en forjats. Consistien en l’eliminació del
paviment, de la capa de compressió o del material afegit i del revoltó del costat d’una bigueta,
a fi d’obtenir una lectura de la tipologia, la
dimensió i l’estat del forjat existent. Les cales
eren d’uns 30 × 90 cm.
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posició o reutilització de paraments. La casa
Moxó va demolir les estructures i els elements
arquitectònics anteriors per edificar de nova
planta. A partir de les cales que s’han fet en
fonaments, parietals o en acabats de murs,
en cel ras o en forjat, s’ha demostrat que la casa
va ser construïda sense aprofitar cap vestigi
anterior. Cal dir que només a les cotxeres de la
casa, al sector situat al nord-est, hi ha un mur
d’origen medieval amb carreus regulars i un
arc adovellat cec.

Cala en cel ras a la
planta superior de
la casa-palau Moxó.

Resultats arqueològics
La casa Moxó, coneguda com a Palau Moxó,
correspon a un dels millors exemples d’arquitectura barroca civil d’ús residencial conservats a la ciutat de Barcelona. Es va iniciar a
partir del 1770, moment en què l’actual plaça
de Sant Just encara comprenia el «fossar de
Sant Just» o cementiri parroquial d’origen
medieval. Malgrat que la Reial cèdula emesa
per Carles III que prohibia els enterraments
intramurs data del 1786, el fossar de Sant Just
va estar en ús durant un temps més.

Documentació de
l’embigat a partir
de la cala en forjat.

La casa-palau Moxó és una construcció de nova
planta edificada entre els anys 1770 i 1773 a
petició de Francesc de Graell i Orís. Les cales
parietals han demostrat, històricament, que
l’edifici va ser creat de bell nou, sense super-

De l’època altmedieval coneixem l’estratigrafia
existent a tocar del carrer del Bisbe Caçador,
a partir d’un sondeig que es va fer a la fonamentació del mur de l’habitacle residencial
que devia donar al carrer del Bisbe Caçador.
A una cota de 12,56 msnm, gairebé a poc més
d’1 m del nivell de circulació, es documentà
un paviment romà que havia estat enderrocat
en un moment d’entre els segles ix i xi. Encara a 1,80 m, l’estratigrafia devia estar relacionada, en un moment de l’època altmedieval,
amb una gran quantitat de material de l’època
romana, que s’ha vinculat amb la possibilitat
d’un anivellament del sector a partir de l’aprofitament o l’enderroc d’estructures romanes.
De l’època baixmedieval, gràcies al sondeig
que es va fer a sota de l’espai del pati elevat de
la primera planta, es documentà part del paviment antic en aquest indret. Aquest paviment,
situat entre les cotes 13,68 i 13,12 msnm, era
d’una tonalitat marró fosc amb restes de ceràmica, material constructiu i morter i composició argil·losorrenca. Té una gran importància,
perquè podria indicar-nos part de l’amortització del paviment del segle xiv. Per aquest
motiu, podríem pensar que hi ha una zona
residencial amb un ús des del segle xiv fins
al segle xvi. No seria agosarat pensar, a partir
de diversos fragments d’alfardons i una rajola
ceràmica blava valenciana, que hi hagué una
dependència residencial amb aquest tipus de
paviment, que implicava una estança benestant. Sabem per documentació històrica que,
al segle xvii, en aquest indret hi hagué cases i
botigues propietat de la família Castelló.
De l’època barroca (finals del segle xviii), la
casa-palau Moxó, situada a la plaça de Sant
Just, al davant de l’església del mateix nom,
fins a l’any 2000, fou la residència familiar
d’aquesta nissaga. n Jordi Ramos Ruiz
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Carrer de la Palla, 19-21

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xix. Segle xviii. Època medieval.

Ubicació
Carrer de la Palla, 19-21

Paraules clau
Sitja. Fonamentació mur. Claveguera.

Districte
Ciutat Vella
Dates
Febrer del 2018
Codi
158/17
Motiu
Projecte de reforma i
rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Casacuberta Villamil, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Noemí Nebot Pich
Equip
Isabel Muñoz i Mònica
Viamonte
Aixecament de
planimetria i fotografia
Noemí Nebot Pich
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

La intervenció arqueològica va estar motivada
com a continuació de les obres de remodelació
de l’edifici situat al carrer de la Palla, 19-21,
iniciades l’any 2007 (Hinojo, 2010). Durant
el buidatge de terres dut a terme arran de la
realització de diverses rases per fer la nova connexió de la xarxa de clavegueram a la planta
baixa de la finca es van documentar diferents
estructures arqueològiques al subsol. Les restes documentades se situen cronològicament
durant la primera meitat del segle xix, el segle xviii i l’època medieval. Les restes es localitzaven de manera força inconnexa a causa del
seu estat d’arrasament.
Cal tenir en compte que els resultats que es
presenten a continuació són preliminars i que
no s’ha dut a terme, en el moment de redactar l’article, la memòria científica ni l’estudi
de materials. Aquest fet condiciona la precisió
dels resultats que s’exposen. Així mateix, la

cronologia de les estructures que es planteja
és relativa. Les datacions prèvies es donen basant-se en l’estratigrafia documentada i tenint
en compte els resultats de la intervenció prèvia
realitzada a la finca entre els anys 2007 i 2008
(Hinojo, 2010).
Els treballs arqueològics van determinar tres
moments urbanístics diferents; cal tenir en
compte l’antiguitat de l’edifici i les múltiples
reformes que s’hi han fet al llarg de la seva història. Així mateix, cal destacar que a l’immoble
objecte de la intervenció mossèn Alomar va
fundar el 1412 l’Hospital de Sant Sever, per
atendre els clergues pobres i malalts de la diòcesi barcelonina.
Les estructures documentades estaven molt
afectades per l’evolució pròpia de l’edifici i
les vam documentar de manera parcial i molt
arrasades. Els treballs van permetre localitzar
restes d’elements positius, com ara fonamentacions de murs, restes del sistema del clavegueram i un dipòsit, com també un retall que
podria correspondre al fons d’una sitja,
que situem en un moment anterior a la resta
de construccions. Pel que fa a les estructures
positives, es poden enquadrar en un moment
no anterior al segle xviii.
Fase medieval
Els treballs arqueològics van permetre excavar,
de manera parcial, el fons d’un sitja que s’ubicava per sota de les fonamentacions dels murs
de la fase del segle xviii. Aquesta estructura
negativa es va excavar de manera parcial a fi
de poder recuperar informació per establir-ne
la cronologia, ja que quedava fora de la cota
d’afectació de l’obra. Els materials recuperats
van ser força escadussers, però ens situaven en
un moment urbanístic medieval, tot i que no
permetien precisar més aquesta cronologia.

Detall longitudinal de
la fonamentació del mur
i el paviment de rajols
amb el qual funciona,
que delimiten l’espai
en funcionament al
segle xix. A la dreta
de la fotografia es
pot observar la sitja
documentada durant
els treballs.

Fase del segle xviii
A aquest període corresponen la gran majoria
de les estructures documentades. Immediatament per sota el paviment que ocupava tot
l’àmbit intervingut vam documentar un seguit
de restes de fonamentacions de murs, clave-
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ens vam trobar fou un petit paquet de terres
per sota del qual vam registrar els elements
que situem a la primera meitat segle xix i que
corresponen a un àmbit definit per les restes
d’un mur, amb un paviment de rajols associat.
Al mur hi vam documentar una porta. Aquests
elements podrien correspondre a un últim
ús de l’espai intervingut abans de les reformes més contemporànies, als segles xx i xxi.
La limitació de la zona intervinguda i l’estat
de les restes no permeten establir la seva funcionalitat més enllà de saber-nos dins d’un
àmbit. Com en la fase anterior, caldrà esperar
a tenir les planimetries definitives per poder
relacionar les restes d’aquesta fase amb les
documentades en la intervenció prèvia, en extensió, duta a terme entre els anys 2007 i 2008
(Hinojo, 2010).
Aquesta intervenció va finalitzar amb l’extracció de terres per fer la instal·lació de l’ascensor
de la nova finca. El control d’aquest buidatge
el va dur a terme l’arqueòleg Iñaki Moreno
Expósito, i la intervenció va tenir un resultat
negatiu.

Detall de la
fonamentació del mur
i de la claveguera,
associada al mur, que
situem al segle xviii.

gueres i un dipòsit que definien una fase més
moderna d’ús d’aquest espai. Les estructures
ens permetien intuir l’esquelet de l’edifici corresponent al segle xviii, però malauradament
el mal estat en què les vam trobar, a conseqüència de la mateixa evolució urbanística de l’edifici, no ajudava a perfilar-ne la fisonomia. És
important explicar que l’any 2008 en aquest
espai es van dur a terme una sèrie de micropilotatges que van afectar aquestes estructures.
Aquests pilotatges estaven previstos dins del
projecte de rehabilitació de l’edifici. Caldrà
esperar a tenir les planimetries definitives per
poder relacionar les restes d’aquesta fase amb
les documentades en la intervenció prèvia, en
extensió, duta a terme entre els anys 2007
i 2008 (Hinojo, 2010).

No ens cansarem de remarcar la necessitat
de posar els resultats obtinguts en aquesta
intervenció arqueològica en relació amb les
restes documentades per Emiliano Hinojo els
anys 2007-2008 a l’excavació en extensió prèvia.
És basant-nos en aquests resultats que presentem aquestes datacions prèvies, que es poden
veure alterades quan s’elabori la memòria definitiva. n Noemí Nebot Pich
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Fase contemporània
En el moment d’iniciar els treballs, els darrers paviments ja havien estat aixecats. El que

Hinojo García, E. (2010). «Carrer de la Palla, 19-21». Anuari
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2008, p. 47-50.
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Carrer de la Palla, 25
Carrer dels Boters, 6
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Romana. Baixmedieval. Contemporània.

Ubicació
Carrer de la Palla, 25 /
Carrer dels Boters, 6

Paraules clau
Estructures domèstiques.

Districte
Ciutat Vella

Durant el buidatge de terres dut a terme arran
de la construcció del fossat d’ascensor i de les
rases per fer la nova connexió de la xarxa de
clavegueram a la planta baixa de la finca del
carrer de la Palla, 25, xamfrà amb el carrer dels
Boters, 6, es van documentar diferents estructures arqueològiques en el subsol. Les restes
documentades se situen en un arc cronològic
que va des de la primera meitat del segle xix
fins a l’època romana. Es van poder establir,
sense considerar la finca actual, fins a quatre
moments constructius diferents.

Dates
Juny-juliol del 2018
Codi
087/18
Motiu
Reforma integral de
l’edifici
Promotor/Propietari
Pinere Project, SL
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Noemí Nebot Pich
Equip
Joan Piera Sancerni
Aixecament de
planimetria
Noemí Nebot Pich
Digitalització de plànols
Jordi Chorén Tosar i
Markary García Álvarez

Cal tenir en compte que els resultats que es
presenten a continuació són preliminars i que
no s’ha dut a terme, en el moment de redactar
l’article, la memòria científica ni l’estudi de
materials. Aquest fet condiciona els resultats
que es presenten en aquest article, que forçosament han de ser provisionals. No obstant,
presentem l’arc cronoestratigràfic obtingut.

Fase romana
Aquest moment està marcat per la documentació parcial de la fonamentació d’un mur que
estratigràficament situem en un moment del
període romà de la ciutat. Per les seves característiques, la tècnica constructiva i les dimensions importants, sembla que es pot parlar
d’un urbanisme a la ciutat fora de la muralla
romana. Insistim, però, en el fet que en aquest
article es tracten resultats previs i que caldrà
fer un estudi dels materials, com també dels
diferents paral·lels que trobem en aquest sentit
a la ciutat, gràcies a les intervencions dutes a
terme en els darrers anys.
Fase tardoantiga
A aquest moment corresponen una claveguera i la fonamentació de dos murs. És important explicar que durant la intervenció els
nivells d’amortització d’aquestes estructures ens van portar a determinar que la seva
anul·lació es va produir en el mateix moment
i que van quedar arrasades a la mateixa cota.
Els materials recuperats indicaven, de mane-

Fotografia
Noemí Nebot Pich

Conjunt de les estructures documentades durant la intervenció.
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la Palla, mentre que a la fase prèvia, marcada
per la fonamentació de grans dimensions, que
s’ha descrit més amunt, l’orientació concordava amb la de la muralla romana.

Vista frontal on es
pot apreciar la gran
quantitat de restes
localitzades.

ra preliminar, una cronologia d’amortització
entorn del segle ix.
Les fonamentacions definien un àmbit que
canviava l’orientació dels edificis respecte al
període anterior. En aquest moment constructiu, l’urbanisme es va orientar cap al carrer de

A banda d’aquest interessant canvi d’orientació, un altre aspecte que va plantejar moltes
preguntes durant l’excavació va ser determinar com funcionaven els elements constructius d’aquest període. Eren diverses les
hipòtesis plantejades durant els treballs. Malgrat que la seqüència estratigràfica portava a
pensar que les estructures devien funcionar
plegades en algun moment —una hipòtesi
que no es pot descartar—, les dades obtingudes no permetien determinar de manera
contundent l’anterioritat o la posterioritat
de la construcció de la claveguera respecte
a l’àmbit definit per les fonamentacions dels
murs. Per les característiques constructives,
no es podia descartar que la claveguera correspongués a un moment anterior i que fos
amortitzada un cop es construïssin els murs
que definien l’àmbit en el qual ens trobàvem.
Tanmateix, d’altra banda, durant el buidatge
de terres, la tècnica mixta de la claveguera
portava a interpretar que la seva construcció
era posterior a l’aixecament dels murs. Va dificultar aquesta interpretació el fet que es va
documentar una acció negativa d’arrasament
en horitzontal, que tallava aquestes estructures a una cota de 7,10 msnm, a la vegada que la
rasa d’un pou medieval afectava les relacions
estratigràfiques necessàries per poder establir
de manera precisa si les estructures d’aquest
període eren coetànies o no.
D’altra banda, trobàvem una anivellació del
terreny, relacionable amb aquest moment, que
posteriorment va servir per assentar les estructures baixmedievals.
Fase medieval
En aquest moment tenim indicis de l’existència
d’una edificació, de fisonomia i funcionalitat
indeterminades, que podria estar marcada per
la presència de dos murs i un pou, la construcció dels quals es pot situar de manera preliminar entre els segles xiv i xv a partir de la
recuperació de materials durant la intervenció.
Fase contemporània

Detall del pou medieval, el negatiu del qual talla les estructures romanes.

En aquesta fase s’ha de situar la construcció de
la fonamentació d’un mur, datat per la tècnica constructiva i les relacions estratigràfiques
observades. És possible que es tracti d’una
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Detall on es poden veure les dimensions de la fonamentació de la fase romana i les estructures tardoantigues
que hi recolzen.

fonamentació relacionada amb l’estructura
original de l’edifici actual, posteriorment eliminada. Si no fos així, devia ser una estructura
prèvia als jardins que s’identifiquen, com a
mínim des de la segona meitat del segle xix,
a l’espai que ocupa l’edifici del carrer de la
Palla, 25. De tota manera, resta pendent cercar
més informació de l’edifici actual i el solar que
ocupa a l’Arxiu Municipal Contemporani de
Barcelona, amb vista a la presentació de la memòria científica. Segurament cap a finals del
segle xix es devia construir l’edifici actual,
del qual s’ha pogut documentar el basament
de dos dels murs i una riosta.
Per tancar aquest article, cal remarcar la importància que tindran properes intervencions al carrer de la Palla, que permetran contextualitzar i
determinar l’urbanisme romà i la seva evolució
en aquest sector de la ciutat. n Noemí Nebot Pich
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Park Güell. Mirador de la baixada
de la Glòria
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xix.

Ubicació
Baixada de la Glòria, 47

Paraules clau
Parc Güell. Turó d’en Menes.

Districte
Gràcia
Nom singular
Park Güell. Mirador de la
baixada de la Glòria
Dates
30 de gener – 4 de febrer
de 2018
Codi
082/17
Motiu
Rehabilitació del mirador
sobre la baixada de la
Glòria
Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de
Barcelona

les Tres Creus o turó d’en Menes, ja que el fort
pendent afavoria els desplaçaments de terres.

El projecte d’adequació de la zona sud del turó
d’en Menes, que dona entrada al Park Güell
des de la baixada de la Glòria, ha comportat
el control arqueològic dels diferents treballs
constructius que han afectat l’espai, abandonat
des de fa anys amb nombrosos arbres, arbustos
i plantes que han crescut lliurement i ocupen
tot l’espai.
Arran dels treballs de desbrossament i rebaix
de terres queden al descobert diferents estructures muràries, escales i dipòsits, com també
les restes d’una barraca. Es poden distingir diversos murs de contenció de terres, construïts
per contenir les terres del vessant del turó de

Els diferents dipòsits documentats responen
a la necessitat d’emmagatzematge d’aigua per
regar arbres, concretament garrofers, que
eren utilitzats per alimentar el bestiar i com
a material combustible. Un d’aquests dipòsits
és reaprofitat per a la construcció d’una barraca, que es podria relacionar amb l’activitat
minera que tenia lloc en aquesta zona abans de
l’adquisició de terres per part d’Eusebi Güell
per a la construcció de la ciutat jardí que va
dissenyar Antoni Gaudí.
Així, doncs, s’han documentat diferents estructures relacionades amb l’ús que es donava a les
terres del Park Güell i el seu voltant abans de
la seva construcció, vinculades a la ramaderia
i la mineria. n Joan Garriga Toledo

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Joan Garriga Toledo
Aixecament de
planimetria i fotografia
Joan Garriga Toledo
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Restes de la barraca construïda sobre un dipòsit.
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Carrer de Pere IV, 416-488

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xix.

Ubicació
Carrer de Pere IV,
416-488

Paraules clau
Sistema de reg. Edifici industrial.

Districte
Sant Martí

Els treballs de control i excavació arqueològica
duts a terme al carrer de Pere IV, entre els números 416 i 488, han consistit en el seguiment
de l’obertura de diverses rases, com són les destinades a la instal·lació d’un nou col·lector, les
destinades a la instal·lació del sistema de recollida pneumàtica de sòlids urbans (RSU) i les
destinades a la instal·lació de serveis diversos,
com ara aigua i gas.

Dates
21-23 de maig de 2018
Codi
094/18
Motiu
Projecte de
reurbanització i
infraestructures del
carrer
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Antequem, SL
Direcció tècnica
Pau Gómez Aramburu
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Pau Gómez Aramburu

Durant el seguiment de l’obertura d’aquestes
rases ha estat possible documentar diversos
elements arqueològics, com ara part d’un soterrani que devia pertànyer a algun edifici
industrial de principis de segle i, també, una
estructura de pedres de grans dimensions destinades a crear un pas elevat sobre una de les
diverses canalitzacions del sistema de reg que
hi havia en aquest indret abans que s’urbanitzés la zona.
D’aquesta manera, davant del número 428,
durant l’obertura d’un dels pous projectats
per a la instal·lació de la RSU del carrer de
Pere IV es va documentar una estructura que

consta de dos espais subterranis pertanyents a
un mateix edifici, segurament d’origen industrial. Aquests espais estaven amortitzats amb
runa provinent del seu enderroc. La situació i
el mètode constructiu ens van fer pensar en un
primer moment que podia ser part d’un dels
refugis antiaeris catalogats en aquesta zona, fet
que vam descartar un cop es va excavar l’espai.
D’altra banda, durant l’obertura de la rasa per
a la instal·lació del nou col·lector es va documentar una estructura de pedres sense lligar
que buscava crear un pas elevat sobre un antic
rec. Destaquen les cinc grans lloses d’aproximadament 1,90 m de llarg per 0,50 m d’ample
i d’uns 30 cm de gruix, que recolzaven, d’una
banda, directament sobre les sorres on devia
haver estat excavat el rec i, de l’altra, sobre
un petit mur de pedres sense treballar on es
devien assentar les lloses. Aquestes pedres no
estaven lligades per cap element i descansaven
directament sobre les sorres. Entre aquestes
pedres ha estat possible recuperar material
ceràmic pertanyent al segle xviii. A l’espai
comprès entre les sorres, el mur sobre el qual
recolzen les lloses i les lloses de coberta, s’ha
pogut documentar un nivell de llims dipositats
a l’interior de la canalització.
Així, a partir d’aquestes estructures, ha estat
possible documentar dos elements històrics
característics de la zona. D’una banda, aquest
indret dels afores de la ciutat estava replet de
petits aiguamolls i rieres que desembocaven
al mar. Molts d’aquests corrents d’aigua es van
utilitzar com a recs d’ús agrícola. Així mateix,
per l’actual carrer de Pere IV passava l’antiga
carretera que portava a Mataró, fet que requeria
tot un seguit d’infraestructures que perme
tessin travessar aquests torrents i recs. D’altra
banda, amb la documentació de l’element industrial fem referència a la història industrial
de la zona, una de les zones més industrialitzades del país ja des del segle xix. n Pau Gómez
Aramburu

Estructura de coberta de lloses de grans dimensions sota la qual circulava aigua
per al regatge.
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Carrer del Peu de la Creu, 20

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Època contemporània.

Ubicació
Carrer del Peu de la Creu,
20

Paraules clau
Estructures domèstiques.

Districte
Ciutat Vella
Dates
20, 21 i 22 de desembre
de 2017
Codi
154/17
Motiu
Instal·lació d’un ascensor
Promotor/Propietari
Comunidad de Bienes
Peu de la Creu, 20
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré
Aixecament de
planimetria i fotografia
Albert Castellà Fabré
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

El projecte de reforma i rehabilitació d’aquest local incloïa l’execució d’un fossat d’1,80 × 1,60 m,
amb una profunditat d’1,60 m, per instal·lar
un nou ascensor. A conseqüència d’haver fet
bona part del rebaix del fossat sense control
arqueològic, s’acordaren unes mesures correctores per esmenar la informació perduda i les
irregularitats comeses. Aquestes mesures van
consistir a fer el rebaix d’un altre fossat de les
mateixes dimensions al que ja s’havia començat
sense autorització.
Durant el rebaix fet sense control arqueològic, es van desmuntar parcialment dues fosses
sèptiques de l’edifici. Són dues construccions
idèntiques pel que fa a la factura estructural.
Els dos pous negres documentats es caracteritzen pel fet de ser de secció cilíndrica i planta
circular, amb una fondària que continua sota
el límit d’afectació de l’obra. El diàmetre és
de 0,96 m, mentre que la profunditat intervinguda ha estat d’1,16 m. L’estructura negativa
presenta un revestiment de maons massissos
disposats verticalment, una volta obrada i uns
murs laterals, ambdues construccions també
bastides amb maons massissos.
Al perfil nord-est d’un dels fossats es va documentar el basament de la fonamentació d’un
dels murs estructurals de l’edifici. Construït
seguint la tècnica de la maçoneria i amb una
orientació nord-oest – sud-est, l’estructura està
formada per filades regulars de pedres desbastades, de mida gran i mitjana, i alguns fragments
de maons, i queda tot lligat amb abundant

Basament del mur de l’edifici.

morter de calç de color blanc, de granulometria fina i de consistència compacta. Les mesures documentades són una longitud d’1,80 m,
una amplada de 0,20 m i una alçària d’1,34 m.
Una vegada arribats a la profunditat que marcava el projecte de l’obra, es va fer el desmuntatge manual de la part estructural dels pous
negres que encara no havien estat afectats,
procés que es va fer sota control arqueològic i
amb registre fotogràfic.
L’altre fossat es va obrir a 5,50 m de distància
respecte al primer. Les mesures d’aquest fossat
van ser d’1,80 × 1,60 m, amb una profunditat
d’1,60 m.
Un cop es va extreure el paviment actual de
rajoles es va fer el rebaix de terra, i es va documentar una seqüència estratigràfica formada
per tres estrats associats a material arqueològic
de diferents èpoques històriques (baixmedieval,
moderna i contemporània).
A partir de les dades recuperades durant la
intervenció, podem establir dues fases ocupacionals del solar, totes dues, però, dins de
l’època contemporània i actual i relacionades
amb l’edifici:
–– Durant l’any 1870 es dugué a terme la construcció de l’edifici actual. D’aquesta primera
fase trobem la fonamentació d’un dels murs
estructurals de l’edifici.

Pou negre.

–– Entre el darrer quart del segle xix i principis del segle xx es devia situar el segon
moment constructiu documentat a la intervenció, fase representada pels dos pous
negres. n Albert Castellà Fabré
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Carrer de les Portadores, 3-7

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Medieval. Contemporània.

Ubicació
Carrer de les Portadores,
3-7

Paraules clau
Barri de la Ribera. Estructures muràries.

Districte
Ciutat Vella
Dates
25 de juliol – 10 d’agost
de 2018
Codi
103/18
Motiu
Projecte executiu de
rehabilitació i reforma
de l’edifici
Promotor/Propietari
Porteadores Building,
SLU
Direcció tècnica
Noemí Terrats Jiménez
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Noemí Terrats Jiménez

El solar número 3 ocupava uns 26 m2. Les restes documentades, entre les quals hi ha un
dipòsit, estan relacionades amb l’existència
d’un subterrani pertanyent a l’edifici actual i
s’adscriuen cronològicament a un moment incert de l’època contemporània. Destaquem la
presència d’una llosa de ciment1 que ocupava
bona part d’aquest espai i que no va permetre
constatar la possible presència de restes més
antigues.2
El seguiment que es va dur a terme al solar número 5 es va fer en una àrea de 2,40 × 2,20 m
i 1,50 m de fondària, per a la construcció del
fossat de l’ascensor. El resultat va ser positiu,
amb la localització de restes relacionades amb
la construcció i l’ús de l’edifici actual i de l’època baixmedieval, amb un lapse durant l’època
moderna.

Segona claveguera documentada un cop es va
desmuntar la primera.

Majoritàriament, les restes corresponents a
l’època contemporània són diversos paviments,
murets, envans i canalitzacions, tots associats a
l’edifici que s’està rehabilitant.
La seqüència continua amb l’excavació d’un
potent nivell d’argiles que va permetre localitzar un mur emplaçat a l’extrem nord-oest. Es
tracta d’un mur afectat per una de les riostes,3
fet al qual cal afegir que el mur es localitza just
a sota d’un mur de càrrega de l’edifici actual
i, per tant, no s’ha pogut excavar totalment,
donat el perill que suposava descalçar-lo.

Restes de paviments i envans tallats i malmesos com a conseqüència de la
construcció de les clavegueres.

1. La llosa de ciment fou dipositada, possiblement, a fi d’anivellar la superfície del solar, ja a l’època contemporània.
2. El control arqueològic només es va fer en els clots dels
encepats.

Per tant, les dades que presentem relatives al
mur són parcials. L’estructura apareix construïda amb blocs de pedra de 0,20 × 0,25 m,
lligades amb morter de calç, junt amb restes de

3. L’àrea objecte de seguiment apareixia afectada per remocions continuades del subsol, bàsicament vinculades a
reformes de l’edifici actual. Tanmateix, algunes estructures
apareixien afectades per les obres que s’han fet enguany.
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Estructura murària baixmedieval.

materials constructius. Les dades consignades
responen a un mur de planta de tendència rectangular, del qual només s’ha pogut documentar 0,35 m d’amplada per 0,30 m de llargada,
amb una potència d’uns 0,80 m.

El nou paper comercial de la ciutat implicava
la necessitat de construir noves infraestructures com ara la Llotja, construïda a finals del
segle xiv, la Casa del General, la plaça el Blat,
la muralla de Mar i el portal de Mar.

La seqüència estratigràfica ens permet ubicar
aquesta estructura entre els segles xiii i xiv,
incidint novament en la necessitat d’ampliar
i contrastar aquestes dades en intervencions
futures.

Els canvis urbanístics d’aquesta zona foren continus i sempre van estar associats a una àrea
comercial i també de prestigi social, el pla de
Palau. Les transformacions econòmiques i socials del segle xix comportaren la desaparició
de la muralla i el portal de Mar. La trama urbanística també va perdre el seu traç original
amb la rectificació, la creació de noves illes i
la construcció de nous edificis administratius.

Tant les estructures com els materials arqueològics van decreixent en presència, fins a assolir 1,25 m respecte a la cota de l’habitació, amb
la documentació de restes ceràmiques adscrites
al segle xiii, si bé no apareixen associades a cap
estructura. Estem ja davant nivells de sorres,
possiblement d’origen geològic.
Cal relacionar les troballes arqueològiques
amb el desenvolupament urbanístic que va experimentar aquest indret entre els segles xiv
i xv, vinculat al creixement econòmic de Barcelona dins del context de la Mediterrània. A
partir d’aquest moment, tot i que la zona estava molt habitada com a part del suburbium de
Barcelona, aquesta àrea de la ciutat va restar
protegida per la construcció de la muralla de
Mar (1541-1543).

n Noemí

Terrats Jiménez
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Carrer de la Portaferrisa, 25-25 bis
Carrer del Duc, 2
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiv-xx.

Ubicació
Carrer de la Portaferrisa,
25-25 bis / Carrer del
Duc, 2

Paraules clau
Parcel·lari medieval i modern.

Districte
Ciutat Vella
Dates
5-26 d’octubre de 2018
Codi
122/18
Motiu
Reforma de l’edifici
Promotor/Propietari
Casacuberta Villamil, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Esther Medina Guerrero
Aixecament de
planimetria i fotografia
Esther Medina Guerrero
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

En una fase inicial d’aquest projecte, l’abril
del 2017 es dugué a terme una primera intervenció arqueològica que va evidenciar les restes
molt escasses relacionades amb les primeres fases d’ocupació de l’ager més pròxim a la ciutat
romana de Bàrcino.
Aquesta actuació arqueològica es dugué a
terme al soterrani i va permetre evidenciar
per sota de la pavimentació actual de formigó
un dels murs mitgers de la finca amb restes
d’enlluït de calç blanca i bastit amb pedres de
mida mitjana amb algun maó intercalat. Per
sota dels 60 cm del nivell actual de circulació
i cobert per un estrat de runa amb presència
de mater ials contemporanis, es detectà un
paviment de rajols de 25 × 25 cm, disposats
a junta contínua o de caixó i una solera de
pedres quadrangulars lligades amb morter
de calç de color blanc. L’element construït cobria un estrat d’argiles ataronjades que no va
proporcionar materials arqueològics. n Esther

Detall del paviment en un dels encepats.

Detall del paviment en un altre dels encepats.

Medina Guerrero
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Avinguda del Portal de l’Àngel,
23-39 i 30-42
Plaça de Catalunya, 16B-17
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Època moderna (segles xiv-xviii).

Ubicació
Avinguda del Portal de
l’Àngel, 23-39 i 30-42 /
Plaça de Catalunya,
16B-17

Paraules clau
Muralla. Portal de l’Àngel.

Districte
Ciutat Vella
Dates
Octubre del 2018 –
novembre del 2018
Codi
027/18
Motiu
Canalització d’una nova
xarxa del servei d’aigües
i cablejat elèctric
Promotor/Propietari
Endesa Distribució
Elèctrica, SLU, Aigües de
Barcelona / Ajuntament
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Marta Nolla Enfedaque
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez
Fotografia
Marta Nolla Enfedaque

La intervenció arqueològica va consistir en
el control d’excavació de dues rases per a la
instal·lació de nou cablejat elèctric i la canalització d’una nova xarxa del servei d’aigües.
El traçat de les rases transcorria per ambdues
bandes de l’avinguda. Les dimensions de les
rases eren d’1,20 m d’amplada i 1,30 m de fondària; la llargada de la primera era de 60 m, i
la de la segona, de 40 m.
Durant el buidatge de terres va ser possible
documentar dues estructures arqueològiques.
Es tracta, d’una banda, d’un mur que podria
correspondre a la fase del portal de l’Àngel
anterior a la construcció dels baluards, és a
dir, anterior al segle xvi. Cal dir que aquesta
estructura la trobem molt malmesa a causa de
la gran quantitat de serveis elèctrics, d’aigua
i gas que passen per la zona afectada. D’altra
banda, la poca superfície excavada i la manca
total de materials associats, com també d’estratigrafia, no permeten aportar més informació.

Mur documentat a la zona de la muralla on hi havia el
portal de l’Àngel.

Així mateix, s’ha pogut documentar una estructura murària de gran potència, que es podria
tractar d’un dels murs d’una de les finques
pertanyents a la trama baixmedieval de la ciutat. Concretament, podria correspondre a una
finca situada entre els antics carrers del Portal
de l’Àngel i de Tripó, segons s’observa als Quarterons de Garriga i Roca conservats a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona. n Marta
Nolla Enfedaque
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Rambla de Prim – Ronda de Sant Martí.
Accessos a l’estació de la Sagrera
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Rambla de Prim – Ronda
de Sant Martí. Accessos a
l’estació de la Sagrera
Districtes
Sant Andreu i Sant Martí
Dates
Abril-octubre del 2018
Codi
050/18
Motiu
Projecte de construcció
dels accessos de l’estació
de la línia d’alta velocitat
del tram de la Sagrera,
com també el tram inicial
del col·lector Rambla
Prim
Promotor/Propietari
UTE Accesos Estación de
la Sagrera
Empresa d’arqueologia
Antequem, SL
Direcció tècnica
Dídac Pàmies Gual
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Dídac Pàmies Gual i
Maria Pujals Bultó
Analítiques
Carles Lalueza Fox
(Institute of Evolutionary
Biology; CSIC-UPF)

Vista general del jaciment. Foto: Maria Pujals

Cronologia
Segle xvii.
Paraules clau
Can Nyau. Necròpolis. Fosses d’inhumació. Guerra
dels Segadors. Sant Martí de Provençals.

Introducció
Entre els anys 2011-2013 i 2018 s’han dut a
terme diverses fases d’excavació arqueològica
del jaciment conegut com la necròpolis de la
Sagrera, motivades per l’execució de diversos
projectes vinculats amb la construcció de la línia
d’alta velocitat (LAV) entre Madrid i la frontera
francesa, obra promoguda per Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) i executada per l’empresa Corsan Corviam, en una
primera fase entre els anys 2011 i 2013, i per les
UTE Accesos Estación de la Sagrera i Colector
Rambla Prim, en una segona fase l’any 2018.
Les intervencions arqueològiques han estat dirigides pels arqueòlegs Estíbaliz Monguiló Cortés
i Dídac Pàmies Gual (Antequem, SL) entre els
anys 2011 i 2013 i l’any 2018, respectivament.
Context històric
La necròpolis de la Sagrera, situada a l’extrem
nord-oest de la rambla de Prim, s’emmarca
dins la guerra dels Segadors (1640-1659), quan
la ciutat de Barcelona va ser assetjada per les
tropes castellanes entre el juliol del 1651 i l’octubre del 1652.
El setge va començar quan l’exèrcit hispànic,
amb un contingent d’aproximadament 11.000

soldats comandats pel marquès d’Olías i Mortara, va arribar al riu Llobregat l’any 1651, va
continuar avançant fins a Sant Martí de Provençals i va construir dos campaments, un a la zona
de Sants i el més gran a la zona de Sant Mar
tí de Provençals, on s’erigí el fort de Sant Martí,
a tocar de la costa, amb l’objectiu de tenir una
comunicació continuada amb la línia naval que
envoltava la ciutat per mar fins a Montjuïc.
«Sobre lo mitg die lo enemich prengue la marxa à la volta de Sanct Marti de Proensals ahont
campà son exercit».1

Ambdós campaments estaven comunicats per
terra mitjançant un seguit de trinxeres que discorrien per les faldes dels turons de la Rovira
i del Carmel, passant pel Mas Guinardó, que
era utilitzat com a punt visual elevat des d’on
es coordinaven les accions militars pertinents
i permetia tancar, d’aquesta manera, el cercle
que bloquejava l’accés a la ciutat.
«Esta en la present Ciutat en lo die de vuy circumuolada per lo enemich tenint un quartel
en lo territori del lloch de s.t Marti de Prohensals a la vora del Mar ab una fortificatio en lo
cap a la part del Mar fet a modo de estela y
altre triangular en lo altre cap de dit Quartel
estandit Quartel clos de sa trinxera feta ab
puntes a modo de diamant ab son fosso de la
montanya se tira una linea o, trinxera que mira
a la part de dita Montanya ab son fosso fins a
la falda de la montanya de S.ra del Coll y en lo
lloch dit nostra Senyora de Gratia ahont los
pares carmelites descalsos tenen un monestir
1. Dietari de l’Antich Consell Barceloní. Vol. xv, 1651.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 171

Amb la conquesta de poblacions del Maresme
per part de l’exèrcit castellà al setembre, es van
tallar els subministraments que rebia Barcelona per mar, cosa que va provocar, a l’octubre,
la capitulació de la ciutat davant del militar
Joan Josep d’Àustria. Encara que la guerra va
acabar llavors, el conflicte es dona per finalitzat
set anys més tard, amb el tractat dels Pirineus
de l’any 1659. El principat de Catalunya va
conservar les seves institucions i França es
va annexionar el Rosselló, el Conflent, el Vallespir i part de la Cerdanya.
Resultats de la intervenció

Fossa múltiple.
Foto: Estíbaliz Monguiló

en dit puesto se ueu un fortí ab totes las deffen
sas immaginablas del qual forti per la falda
de la montaya de Padralbas y Sarria continua
la matexa linea o, t[r]inxera ab son fosso per la
part de dita Montanya fins al lloch de Sants
haont esta un altro Quartel Real ab sos reductos, forts, fossos empalissadas y demes deffensas per la guarda de aquell, a mes dels quals
tres Quartels Reals per las cimes de la Montanya de Monjuich enues ponent se tira la matexa linea o, trinxera passa y en differents altres puestos se ueuen molts y differents fortins
per la custdia y guarda de dites trinxeres».2

L’evolució del setge va patir molts alts i baixos
per a ambdós bàndols, amb diversos enfrontaments violents que comportaren la mort de
soldats a banda i banda, sobretot per la irrupció d’un brot de pesta que assetjà la ciutat de
Barcelona des del mes de febrer del 1651 fins
a l’any 1654.
Durant la primera meitat de l’any, l’epidèmia
de pesta comportà una reducció demogràfica
d’entorn del 30 %. Les males collites i el context bèl·lic que es vivia des de l’any 1640, amb
desplaçaments de soldats per tot el territori
sense respectar les normes sanitàries, van propiciar l’aparició del brot a la ciutat.
Per socórrer la ciutat, el nou virrei francès, el
mariscal de La Mothe, va entrar a Barcelona
per Montjuïc el 23 d’abril de 1652 amb aproximadament 500 homes, que van travessar les
forces castellanes i van ser coberts pel regiment
de Francesc de Mostarós i Bosser, fet que va
donar una mica d’esperança a la resistència
barcelonina.
2. Dietari de l’Antich Consell Barceloní. Vol. xv, 1652.

Les diverses intervencions arqueològiques
han permès identificar un total de 85 fosses
amb 576 individus inhumats. Les fosses es poden agrupar en quatre grups: fosses formades
per entre un i quatre individus (47 fosses); per
entre cinc i nou individus (26 fosses); per entre 10 i 20 individus (vuit fosses), i per més
de 20 individus (quatre fosses). D’aquest últim
grup en destaquen dues fosses que agrupen 69
i 79 individus, respectivament.
La superfície destinada a necròpolis documentada fins avui és de 643 m2; se n’ha identificat
únicament el límit sud, mentre que el límit
oest està marcat per la trinxera ferroviària que
ja va destruir part del jaciment a la primera
meitat del segle xx amb la construcció del traçat viari del Maresme. Els límits nord i est no
s’han identificat, ja que queden coberts per
l’urbanisme actual, que s’estén per la rambla
de Prim vers l’est i pel carrer de Jaume Brossa
vers el nord. Cal destacar que, a la part central,
la necròpolis també es troba afectada per la
construcció d’una galeria per instal·lar cablejat
elèctric, que comportà la destrucció de bona
part del jaciment.
Es tracta d’estructures de fossa simple de
planta oval i secció còncava amb una longitud
de 2 m, una amplada d’entre 60 i 90 cm, depenent del nombre d’individus inhumats, i
una profunditat de 30 cm, a excepció de les
fosses amb més densitat d’individus, on la
planta és quadrangular amb una longitud
de 4,11 m, una amplada de 3,28 m i una profunditat de 65 cm pel que fa a la fossa
amb 79 individus, i una longitud de 3,59 m,
una amplada d’1,77 m i una profunditat
de 50 cm pel que fa a la fossa amb 69 individus. Val a dir que aquesta última està seccionada per la rasa de la galeria del cablejat elèctric i que, per tant, les dades que en conservem
avui dia no són les reals.
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Pel que fa a la distribució espacial, s’han identificat fosses amb disposició est-oest i fosses
amb disposició nord-sud, distribuïdes de manera organitzada sense que se seccionin les
unes amb les altres, fet que podria indicar que
estaven senyalitzades durant el període funcio
nal de la necròpolis. Tanmateix, la deposició
dels individus també denota una certa cura i
organització, sobretot a les fosses amb menor
densitat, ja que els individus estan dipositats
de manera capiculada, amb les extremitats
inferiors estirades i les superiors paral·leles al
tors. Quant a les fosses grans, la deposició fou
amb menor cura, ja que els individus s’han
documentat de qualsevol manera i posició.
El material moble extret de les fosses (més
enllà de les restes òssies) ha estat molt escàs.
Els fragments ceràmics ens proporcionen una
cronologia vers els segles xvi i xvii (ceràmica
blava catalana i reflex metàl·lic). Cal destacar
la documentació d’elements pertanyents a la
indumentària, com ara gafets i botons a la zona
toràcica, esperons en dos individus, un conjunt
de monedes i un pedrenyal (pendent d’estudi)
en tres dels individus, i diversos rosaris tant
metàl·lics com d’os en un altre individu. Aquí
cal destacar la recuperació d’una moneda d’or
als seus peus, que molt probablement devia estar amagada a la bota. Es tracta d’una moneda
de 2 escuts de Felip II, probablement encunyada per la seca de Toledo a les acaballes del
segle xvi, que està molt seccionada i, per tant,
redueix el seu valor fins a 1 escut. El període
de circulació és molt llarg i pot arribar fins al
segle xviii, ja no com a valor nominal sinó com
a valor en or.

A les excavacions realitzades els anys 2011
i 2013, la numismàtica va ser determinant per
concretar la cronologia del jaciment. Entre el
conjunt de monedes recuperades destaquen
dos diners de València i un ardit de Barcelona (1610) de l’època del regnat de Felip III
(1578-1621), una moneda indeterminada de
Lluís XIV (1638-1715) i un ardit de Barcelona
(1653) de Felip IV (1605-1665), que permeten ubicar cronològicament les restes vers el
segle xvii.
Tot i que actualment les analítiques i l’estudi
dels individus (C14, estudi numismàtic i analítiques per determinar el patogen de la pesta)
es troben en fase d’estudi i s’està a l’espera dels
resultats, s’ha fet l’estudi antropològic d’un
total de 140 individus, en què destaca el gran
nombre d’individus masculins, amb un 84 %
enfront del 5 % d’individus femenins. Aquestes dades no es corresponen amb un índex de
població estandarditzat, on la classificació per
sexes hauria de tenir més o menys percentatges
similars.
D’altra banda, la classificació per edats tampoc
no segueix els estàndards de població general,
ja que predominen els individus d’edat adulta,
amb un 55 %, i subadulta, amb un 30 %, davant
del 3 % d’edat infantil. També destaca l’absència d’individus madurs i senils.
Pel que fa a les patologies òssies detectades
als individus inhumats, en destaca la patologia osteoarticular, observada en un nombre
elevat d’individus, sobretot adults i madurs,
i a la zona de la columna vertebral. Es tracta
d’una patologia que es pot relacionar amb so-

Fig. 3. Fossa amb individus capiculats. Foto: Dídac Pàmies
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Elements numismàtics
identificats.
Foto: Dídac Pàmies

brecàrregues articulars per sobreesforç o per
microtraumatismes. Així mateix, també s’han
detectat alguns casos d’osteoporosis hiperostòtiques. Es tracta d’una malaltia d’origen
metabòlic lligada estretament amb l’edat, que
sovint va acompanyada d’altres malalties com
ara l’artritis. No obstant, els hàbits alimentaris,
el sexe, l’absència d’exercici i els nivells hormonals, entre d’altres, poden produir aquesta
patologia. Atesa la curta edat del conjunt de
la població estudiada, és probable que l’aparició d’aquesta malaltia estigui relacionada amb
anomalies de tipus alimentari.
Conclusions
Les excavacions dutes a terme a la necròpolis
de la Sagrera han posat al descobert un es
pai de 643 m2 ocupat per un conjunt de 85 fosses, majoritàriament comunes, amb un total
de 576 individus inhumats. Les fosses es poden
agrupar segons el nombre d’individus enterrats. D’aquesta manera n’hem establert quatre
grups: d’entre un i quatre individus (47 fosses),
d’entre cinc i nou individus (26 fosses), d’entre 10 i 20 individus (vuit fosses) i de més
de 20 individus (quatre fosses).

determinats d’unes edats força homogènies,
configuració que ens permet afirmar que es
tracta d’un col·lectiu constituït exclusivament
per homes adults, o gairebé, però sense arribar
a la senilitat.
Així mateix, el tipus de patologies òssies detectades es poden atribuir, d’una banda, al
sobreesforç que comportà la sobrecàrrega a
la columna, i no pas a lesions degeneratives
produïdes per l’edat o la maduresa (patologia
osteoarticular), i, de l’altra, a una malnutrició
(osteoporosis hiperostòtiques).
L’enterrament en fosses comunes ens indi
ca l’existència d’un període de mortaldat generalitzada provocada per algun tipus concret
de malaltia que afectà un col·lectiu determinat
en un període de temps curt que requerí la
necessitat d’enterrar de manera ràpida.
Així doncs, amb els resultats preliminars obtinguts i la consulta de diferents fonts documentals, plantegem la hipòtesi que es tracti de
soldats pertanyents a l’exèrcit de Felip IV, que
assetjaren la ciutat de Barcelona entre el juliol
del 1651 i l’octubre del 1652, dins del marc de
la guerra dels Segadors, i que van morir a causa
del brot de pesta que afectà el campament de
Sant Martí de Provençals.

Des del punt de vista espacial, creiem que l’inici de la necròpolis es devia trobar vers el sudoest de l’àrea i anà creixent cap al nord-est,
ja que les fosses situades més a ponent són de
pocs individus (entre un i quatre) i presenten
una disposició més organitzada, mentre que a
mesura que ens desplacem vers el nord-est les
fosses van augmentant de capacitat (entre cinc
i nou individus) fins a l’extrem de llevant, on
es localitzen les fosses amb un nombre més alt
d’individus inhumats.

El llibre anònim Conquista de Cataluña por el
marqués de Olías, y Mortara, publicat l’any 1695,
amb posterioritat al setge, també es fa ressò de

Segons es desprèn de l’estudi antropològic d’una part dels individus, estem davant
d’un grup un pèl peculiar, ja que està format
per 118 homes, set dones i 15 individus in-

3. Parets, M. (1695). En línia: <https://archive.org/details/
conquistadecatal00unse/page/n6/mode/2up>.

Segons el cronista de l’època Miquel Parets,
ciutadà de Barcelona:
«Mentre lo siti de l’enemic estigué davant de
Barcelona sempre la pesta estigués entre ella.
En particular a la part de Sant Martí, a ont
tenien lo hospital de dit mal».3
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Gràfica que fa referència
al percentatge de sexes
identificats.
Foto: Dídac Pàmies

Indeterminat
11%

Masculí
84%

Femení
5%

la mortaldat que provocà la pesta entre les tropes de Felip IV durant el mes d’abril del 1652:
«Aunque el numero pudiese ser bastante para
intentar el ataque de aquella Plaza [...] y aunque de quando en quando le entravan algunas
reclutas como se ha referido, no se engrosava el Exercito por ser mucho mas lo que se
deshacia por el rigor del contagio, que desde
el primer dia, que se puso el Exercito sobre
Barcelona, no salió del, y en este tiempo estava
mas enzendido que nunca.»

D’altra banda, cal esmentar la proximitat de la
masia de Can Nyau a la necròpolis i la relació
estratigràfica que presenten tots dos elements,
en què queda palesa l’existència d’ambdós jaciments de manera coetània. Per aquest motiu,
és versemblant pensar que la masia fou utilitzada com a hospital de campanya o, més ben dit,
com a morberia per assistir els malalts per pesta bubònica, ja que era habitual utilitzar casals
particulars allunyats del nucli de població (en
aquest cas, del campament) com a morberies.
En una carta escrita pel marquès d’Olías i Mortara al Consell d’Aragó el 2 de juliol de 1652,
esmenta l’existència de diversos hospitals al
pla de Barcelona:
«Que allí se está con particular atención a la
curación de los enfermos y heridos, teniendo
dos hospitales para esto, el uno en el cuartel
donde está el Marqués (St. Martí de Provençals) y el otro en el de Sants, y fuera de aquel
cuartel hay otros dos, el uno del contagio y el
otro para combalecientes.»

També era habitual enterrar els morts per pesta
a les proximitats del lloc de defunció, per evitar
el problema que suposava el trasllat. D’aquesta manera, a prop de les morberies s’erigiren
nous cementiris, després que l’espai s’hagués
beneït per poder acollir els cossos dels empestats. n Dídac Pàmies Gual
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Carrer de la Princesa, 19

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de la Princesa, 19
Districte
Ciutat Vella
Dates
28 de maig – 15 de juny
de 2018
Codi
068/18
Motiu
Rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Optimum Re Spain
Socimi, SA
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Esther Medina Guerrero
Aixecament de
planimetria
Esther Medina Guerrero
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Detall de les fases constructives d’un mur mitger de la finca.

Fotografia
Esther Medina Guerrero

Cronologia
Segles v-xx.
Paraules clau
Parcel·lari romà, medieval i modern. Inhumació
infantil.

Les expectatives arqueològiques d’aquest indret es relacionen amb la seva ubicació dins
dels límits del suburbium de la ciutat romana.
Cal afegir que el lloc forma part de l’àrea
d’ampliació de la ciutat medieval, a l’interior
de la muralla del segle xiii.
L’any 2003 es dugué a terme una intervenció
arqueològica a la finca veïna del carrer de la
Princesa, 21,1 que va permetre evidenciar una
seqüència cronològica de la utilització de l’espai
des de l’època romana fins avui (segle i dC),
amb restes d’un centre de producció ceràmica,
una transformació de l’espai orientat a la funció
agrícola entre els segles iv i v dC, que romangué
fins als segles xi-xiii. Entre els segles xiii i xvi
es configurà la trama urbana fins al segle xix.
1. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/262.

Resultats. Per sota de l’actual xarxa de clavegueram actual es documentà la fase baixmedieval
(segles xv i xvi), amb murs construïts a base
de pedres de mida mitjana i petita lligades amb
morter de calç i sorra de color groguenc. Alguns d’aquests murs presenten restes d’enlluït
de calç blanca. La fase dels segles xiii-xiv es
caracteritza per una tècnica constructiva que
empra carreus rectangulars lligats amb morter
de calç i sorra de color ataronjat. La seqüència
estratigràfica relacionada evidencia la presència de ceràmiques de producció catalana decorades en verd i morat.
Es conserven evidències escadusseres de l’ocupació altmedieval a través d’un mur constituït
per pedres de mida mitjana i gran lligades amb
argila de color gris que talla una capa d’argiles
amb matriu sorrenca flonges de color gris i
marró amb presència de ceràmiques espatulades. Per sota d’aquest estrat s’excavà una capa
d’argiles compactes de tonalitat vermellosa,
amb presència de ceràmica africana de cuina,
àmfora africana i ceràmica africana Clara D
(segles v-vii).

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 176

També es documentaren dos murs de cronologia tardoantiga construïts amb pedres de mida
mitjana i petita, de dimensions més grans a
l’exterior, lligades amb morter de calç blanc
d’una duresa considerable. La fonamentació
fou elaborada amb encofrat perdut emprant
els mateixos materials. S’hi lliura un rudus amb
un estat de conservació desigual, construït amb
petites pedres, algun fragment ceràmic i morter de calç blanc. Té una potència d’entre 8
i 10 cm. Per sota s’evidencià l’estrat amb presència d’àmfora africana i ceràmica africana
Clara D. Cobert per aquesta capa i en un espai
molt reduït, s’excavà una inhumació infantil.
Es localitzà en decúbit supí, amb una orientació nord-sud, amb el cap situat al nord. Es va
evidenciar el crani, part de la cintura escapular,
les vèrtebres, algunes costelles i una porció del
braç dret. n Esther Medina Guerrero

Alçat d’un mur medieval.

Restes d’una inhumació infantil.

Context estratigràfic de la inhumació.
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Carrer dels Quatre Camins, 16

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Època contemporània.

Ubicació
Carrer dels Quatre
Camins, 16

Paraules clau
Fresquera. Antic camí de Sarrià a Sant Gervasi.

Districte
Sarrià-Sant Gervasi

Durant el control dels treballs per a la construcció d’un edifici de nova planta es va documentar una fresquera, destinada a emmagatzemar
aliments.

Dates
14 i 23 de febrer de 2018
Codi
014/18
Motiu
Construcció d’un edifici
de nova planta
Promotor/Propietari
Departament d’Interior
de la Generalitat de
Catalunya / Generalitat
de Catalunya
Empresa d’arqueologia
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
Inma Mesas Torronteras
Aixecament de
planimetria
Global Geomàtica, SL
Digitalització de plànols
i fotografia
Inma Mesas Torronteras

El tram documentat correspon a un corredor
de 7,2 m de longitud, 1,75 m d’alçària i 0,70 m
d’amplada que comunica al fons amb una cambra de planta circular de 3,10 m de diàmetre
i 2 m d’alçària màxima.
La fresquera estava construïda mitjançant l’obertura en mina d’un retall al terreny geològic, contra el qual s’aixecaren les parets i les cobertes de
rajoles i maons lligats amb morter. Per al sostre
del corredor s’optà pel tancament amb una volta rebaixada, mentre que per a la coberta de la
cambra circular es va triar una cúpula de rajola
plana de dos gruixos. A l’interior de la cambra
circular s’hi disposava una banqueta per col·locar aliments, i al corredor s’obrien dues fornícules per guardar o bé estris o bé aliments que
no necessitaven la temperatura ambient de la
cambra. La funcionalitat d’aquestes estructures
era, com es detalla a les línies precedents, emmagatzemar aliments que per conservar-se requerien una temperatura i una humitat ambient
constants durant tot l’any. Per aquesta raó, es
construïen sota terra, i assolien força profunditat mitjançant la connexió d’espais poc amplis,
que permetien no tan sols l’estabilitat tèrmica
sinó també evitar riscos d’enfonsament.
A la ciutat de Barcelona es coneixen, gràcies a
les darreres intervencions, poc més d’una vintena de fresqueres, tot i que en general solen ser
construccions fàcils d’executar i de baix cost.

Vista des de l’entrada del corredor de la fresquera.

Acostumen a estar construïdes mitjançant galeria, tot i que hi ha exemples que combinen, a
més, paraments d’obra. No totes s’ubiquen en
habitatges particulars, ja sigui dins o fora del
nucli urbà, i se n’han documentat també d’associades a edificis religiosos.
En el nostre cas, la fresquera documentada al carrer dels Quatre Camins, 16, respon a una fresquera
de propietat privada. Tot i que a causa de les darreres actuacions d’urbanització hem documentat
l’estructura aïllada, a partir del plànol de Vicenç
Martorell i Portas, concretament les peces H3K
del 1929 i H3L del 1931, on es detallen les finques existents al carrer dels Quatre Camins, antic
camí de Sarrià a Sant Gervasi, la podem situar
dins de la propietat de Manuel Baxeras. A més,
entre els grafits documentats a l’interior de la coberta hem pogut observar el nom del propietari,
Felipe Baxeras, com també la data de construcció
o d’ús, 1889. n Inma Mesas Torronteras

BIBLIOGRAFIA
Alcubierre Gómez, D. (2017). «Carrer de Vista Bella, 7-9.
Carrer de la Infanta Isabel, 9-11». Anuari d’arqueologia i pa
trimoni de Barcelona 2015, p. 181.

Vista general de la
cambra amb cúpula.
A la part superior, grafit
«Felipe Baxeras 1899».

Arroyo Borraz, S. (2016). «El fenomen dels cellers subterranis d’època moderna a Barcelona. El cas únic de la fres
quera del pont de Sant Adrià a Sant Andreu de Palomar».
QUARHIS, 12, p. 210-223.
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Carrer d’en Quintana, 6

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xviii.

Ubicació
Carrer d’en Quintana, 6

Paraules clau
Dipòsits.

Districte
Ciutat Vella
Dates
10-20 de desembre de
2018
23-24 de gener de 2019
Codi
145/18
Motiu
Realització de dues cales
informatives amb
l’objectiu d’esgotar
l’estratigrafia i obtenir
informació arqueològica
del subsol
Promotor/Propietari
High Tech Hotels Resorts,
SA / Particular
Empresa adjudicatària
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Eva Orri Terrado
Fotografia
Eva Orri Terrado

Els treballs realitzats durant aquesta intervenció han consistit en el control arqueològic de
l’ampliació del fossat de l’ascensor i l’obertura
de dues cales informatives a la finca situada al
carrer d’en Quintana, 6.
L’edifici objecte de la intervenció és un immoble d’habitatges entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, construït l’any 1900. Està ubicat
al costat de la casa de Puig, construcció aixecada el 1861, obra de Narcís Josep M. Bladó.
Una de les cales informatives, practicada al
pati de l’edifici, que amida 1,90 × 1,70 m i
assoleix una fondària d’1,30 m, ha posat al
descobert una estructura que hem interpretat com a possible dipòsit, tot i que no l’hem
pogut documentar totalment.
L’estructura està formada per un mur construït amb pedres irregulars de mida mitjana i gran i fragments de maó massís, units
amb morter de sorra de color groguenc i amb
orient ació nord-oest – sud-est. Es pot apreciar
una llargada màxima d’1,60 m i s’estén per
sota del mur de tancament de la finca, amb
una amplada d’uns 0,36 m. La potència documentada, sense que arribem a la base, és
d’1,22 m.

Aquesta estructura gira 90 graus en direcció
nord-est – sud-oest, amb una llargada d’1,16 m
i una potència de 0,60 m fins a la paret mitgera
de la finca. No ha estat possible esbrinar-ne
l’amplada. Totes dues estructures presenten la
mateixa factura i, probablement, aquests dos
murs corresponien a dues de les parets d’un
dipòsit. Les dimensions de la cala han impedit
documentar la totalitat de l’estructura.
El material extret durant l’excavació de la
cala pot datar l’estructura del segle xviii. La
totalitat de les peces podrien correspondre a
material ceràmic, entre el qual documentem
majoritàriament plats, cassoles, olles i escudelles. Aquests elements es devien distribuir entre
peces amb acabats vidrats de diferents tonalitats i pisa blanca pintada. n Eva Orri Terrado
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Estructura. Dipòsit
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Carrer de Radas, 2b-62
Carrer de la Concòrdia, 20-42
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xx.

Ubicació
Carrer de Radas, 2b-62 /
Carrer de la Concòrdia,
20-42

Paraules clau
Urbanisme contemporani. Guerra Civil espanyola.
Refugi antiaeri.

Districte
Sants-Montjuïc

La intervenció arqueològica ha posat al descobert diverses estructures que es descriuen
a continuació.

Dates
Novembre-desembre
del 2017
Maig-setembre del 2018
Codi
139/17
Motiu
Reurbanització dels
carrers de Radas i de la
Concòrdia
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Carles Padrós Gómez
Escàner 3D
INSTOP
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Carles Padrós Gómez

En primer lloc, al carrer de la Concòrdia, a
l’altura de les finques número 22 i 24, s’han documentat tota una sèrie d’estructures arqueo
lògiques que, pel que sembla, corresponen
a la trama urbana precedent del Poble-sec,
de la seva primera configuració durant els
segles xviii i xix. Les estructures que s’han
documentat estaven molt deteriorades, ja que
han patit les diverses remodelacions de la zona,
amb una presència molt minsa de restes materials i estratigrafia, que ha impedit aportar
més dades dels nivells d’ús. Una de les fonamentacions assoleix, aproximadament, els 2 m
de potència.
Les restes identificades podrien correspondre
a la fonamentació dels murs d’una finca, fets a
partir de pedres ben tallades unides amb morter de calç. A l’extrem nord de l’àrea excavada
es va recuperar un nivell de circulació enrajolat. La presència d’una peça monetària que
respon a 8 rals del rei Carles IV, encunyada
l’any 1802, ens fa situar l’edifici com a mínim
durant els segles xviii i xix.

Nivell de fonamentació dels murs del carrer
de la Concòrdia a l’extrem sud.

Vista de la potència de la fonamentació
dels murs de l’edifici del carrer de la Concòrdia,
a l’extrem sud.

En segon lloc, al carrer de Radas s’ha identificat un refugi de la Guerra Civil espanyola,
a l’altura de la finca número 22. A l’Atles dels
Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona,
publicat per CLABSA i l’Ajuntament de Barcelona l’any 2002, hi ha certa confusió en els
refugis del carrer de Radas. Al plànol general
de refugis hi apareix el número 343, però a la
llista del 16 de juliol de 1938 no té cap ubicació. Pel que fa al refugi 902, apareix en aquest
sector en el plànol de refugis del 1962, també
amb una ubicació imprecisa.
L’excavació de l’enderroc de l’accés del refugi
es va fer fins a l’envà que, passada la guerra, es
construí per segellar la galeria del refugi.
Des del nivell de carrer actual es van excavar
tres trams d’escales en direcció nord-sud, en

Nivells identificats un cop excavat fins al primer replà
del refugi.
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Estructura constructiva
situada a l’extrem
nord-oest de la nau
del refugi.

aproximadament 12,5 m lineals i fins a 7 m de
profunditat respecte al carrer. Tota la zona
d’accés estava excavada i construïda posteriorment amb maons, tant el terra i els esglaons
com les parets, mentre que el sostre de volta
estava destruït parcialment. Un cop obert l’envà, el refugi construït amb obra seguia en direcció est amb dos nous trams d’escales fins a
obrir-se en direcció nord a un últim tram d’escales, excavat però no construït, i a una gran
galeria d’aproximadament 25 m de longitud
situada a més de 10 m de profunditat respecte
al nivell de circulació actual. A l’extrem nord
del refugi es van localitzar dos petits elements
constructius, de maó massís. El sostre i les parets de la nau, les quals simplement estan excavades al terreny natural, sense elements
construïts, mostraven evidències de despreniments.
El resultat és un accés complet de bona factura
i en bon estat de conservació, en què canalitzacions actuals expuntuen la zona afectada. Els
esglaons i els murs es trobaven en bon estat de
conservació, com també el tram més enllà del
mur de tapiada. La resta del refugi presentava
un estat inacabat i amb una única galeria i dos
elements constructius, sense corredors identificats i amb un sostre esfondrat parcialment,
cosa que pot fer pensar en la informació oral
que hem rebut de diversos veïns, segons la qual
el refugi s’inundava parcialment i per això no
es va acabar. n Carles Padrós Gómez

Part de la nau i primer tram d’escales d’accés al refugi.
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La Rambla, 76
Carrer de n’Aroles, 4
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xix.

Ubicació
La Rambla, 76 / Carrer
de n’Aroles, 4

Paraules clau
Estructures domèstiques.

Districte
Ciutat Vella

La fase d’excavació arqueològica va permetre
documentar tot un seguit d’estructures corresponents a diverses fases cronològiques.

Dates
5-23 de març de 2018
Codi
024/18
Motiu
Rasa per a la instal·lació
de serveis
Promotor/Propietari
Privada
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Marta Merino Pérez
Aixecament de
planimetria
Marta Merino i Ivan
Salvador
Infografia
Markary García Álvarez
Fotografia
Marta Merino Pérez

La primera fase se situa al segle xviii, moment
de construcció de l’edifici original. La Rambla
no fou un carrer pròpiament dit fins que no es
va donar permís per aixecar edificis adossats
a la muralla, fet que començà cap al 1704 a la
zona de la Boqueria. Durant el segle xviii es va
construir un edifici que mantenia els mateixos
límits que l’actual, objecte de la intervenció.
Aquest edifici ha quedat documentat al Quarteró número 115 de Garriga i Roca (AHCB, com
a edifici de «mediana existència»).
A finals del segle xviii i principis del segle xix
es va dur a terme una reforma de la qual s’han
documentat les restes dels fonaments d’uns
murs de compartimentació interna de la finca.
Es tracta d’estructures bastides seguint la tècnica constructiva de l’encofrat perdut, construïdes solidàriament entre si i formant un
angle de 90 graus. La rasa de fonamentació
estava excavada retallant estratigrafia amb material ceràmic característic de finals del segle xviii i principis del segle xix.
Entorn de l’any 1870 es va portar a terme
l’enderrocament de l’edifici existent i la
construcció de l’edifici actual. El solar on es
va construir el nou edifici presentava les mateixes dimensions que l’anterior, per raó que
la propietat s’havia mantingut inalterada fins
a aquell moment.
Pertanyents a aquest edifici s’han documentat
les restes de dos envans, situats en angle recte,
bastits amb maons de 0,29 × 0,14 m.

Algunes de les estructures documentades durant el
procés d’excavació.

Durant el segle xx es van dur a terme petites
reformes a l’interior de l’edifici. Una d’aquestes reformes va consistir en l’enderrocament
dels envans i la repavimentació de l’àmbit objecte de la intervenció. n Marta Merino Pérez
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La Rambla, 129

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xix.

Ubicació
La Rambla, 129

Paraules clau
La Rambla. Estudi General.

Districte
Ciutat Vella
Dates
10-31 d’agost de 2018
Codi
105/18
Motiu
Execució d’un clavegueró
Promotor/Propietari
HESAVI, CB / Ajuntament
de Barcelona
Direcció tècnica
Emiliano Hinojo García
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Emiliano Hinojo García

La intervenció ha estat motivada per les obres
d’execució d’un clavegueró provinent de la finca número 129 de la Rambla, per connectar-lo
al col·lector general que passa per la calçada.
Durant els treballs efectuats s’han documentat un conjunt d’estructures que, a partir de
criteris arquitectònics i de l’estudi de la documentació històrica, interpretem que podrien
formar part de la trama urbana relacionada
amb l’edifici de l’Estudi General de Barcelona
o antiga Universitat de Barcelona (1538-1715)
i, en concret, de la reforma que pateix aquesta
construcció a partir del 1724, quan es converteix en caserna militar.
Situat a la part alta de la Rambla, a l’espai que
avui ocupen les rambles de Canaletes i dels
Estudis, la façana principal estava orientada de
cara a mar, davant del pla dels Bergants, que
posteriorment es va anomenar pla de l’Estudi,

i la façana posterior recolzava sobre la paret
de la muralla. Els laterals corresponien, d’una
banda, a la confluència dels actuals carrers de
la Canuda i de Santa Anna, on hi havia l’antic
portal de Santa Anna, i, a l’altra banda, a l’arrencada del carrer dels Tallers. L’edifici, per
tant, ocupava bona part de la calçada i,
d’aquesta manera, reduïa l’espai destinat als
vianants respecte a la resta de la Rambla.
Les estructures documentades, a escala general, estaven perfectament alineades amb una
orientació nord-oest – sud-est. D’una banda,
al sector més proper a la calçada actual es van
localitzar les restes d’un mur, i, tot i que no se’n
va excavar tota l’extensió, a partir de la seva
disposició i orientació podem interpretar que
correspon a un tram de la façana lateral de
l’edifici de l’Estudi General que confluïa amb
el carrer dels Tallers. Es tracta d’una estructura d’1 m d’amplada, bastida amb un parament
de blocs de pedra de Montjuïc més o menys
escairats, de mida petita, i amb la cara interior
amb revestiment o enlluït de morter.

Tram de la façana lateral de l’edifici de l’Estudi General de Barcelona.
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D’altra banda, entre aquest mur i la línia actual
de façana de la Rambla es van documentar tres
estructures que devien estar situades a l’exterior de l’edifici de l’Estudi General, en concret
al subsol de l’antic carrer, que, en aquest sector, quedava notòriament disminuït respecte
a la resta del passeig. En primer lloc, es localitzà una claveguera formada per una coberta
de lloses de grans dimensions que recolzava en
una estructura formada per dos murs paral·
lels de maçoneria. La base o solera del canal
interior, amb una amplada de 37 cm, consistia
en un nivell de graves compactades amb petits
blocs de pedra. En segon lloc, es va localitzar
una canalització que transcorria entre la claveguera i el mur i presentava una coberta de
lloses, de mida mitjana i lligades amb morter
de calç blanc, que protegia una caixa d’obra.
A l’interior d’aquest cos es va instal·lar un tub de
ceràmica amb un diàmetre de 20 cm i amb la
superfície interior vidrada de color marró.
La darrera estructura correspon a les restes
d’una volta que es documentà parcialment en
dos dels talls de terres del segon pou d’accés
de l’excavació en mina, concretament als costats nord i oest. Formada per una línia de
maons massissos lligats amb morter de calç
de color blanc, se situava damunt de les canalitzacions descrites més amunt.

Finalment, quant a l’abandó de l’edifici i, per
tant, de les estructures documentades, segons
les notícies històriques el conjunt es va enderrocar el 1843 per obrir a les muralles una nova
porta a prop de la zona de Tallers, la porta
d’Isabel II, amb l’objectiu d’aconseguir un primer eixample de la ciutat. n Emiliano Hinojo
García
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Refugi antiaeri número 621

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xx.

Ubicació
Carrer de la
Independència, 290 /
Carrer de Mallorca, 540

Paraules clau
Refugi antiaeri. Guerra Civil espanyola.

Districte
Sant Martí
Nom singular
Refugi antiaeri número
621
Dates
8-31 de gener de 2018
Codi
002/18
Motiu
Obres de desviament de
serveis relacionats amb
el túnel Sants-Sagrera de
la LAV
Promotor/Propietari
ADIF-Alta Velocidad
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Míriam Esqué Ballesta
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Míriam Esqué Ballesta

Durant les tasques de desviament de serveis
relacionats amb el túnel Sants-Sagrera, a la
confluència dels carrers de la Independència
i de Mallorca, es van documentar les restes
d’un refugi antiaeri emmarcat dins del perío
de de la Guerra Civil espanyola (1936-1939)
que havia estat localitzat per la promotora, que
va posar en coneixement del Servei d’Arqueologia de Barcelona la troballa d’una obertura
construïda amb maons.
La intervenció s’ubica al barri de Sant Martí,
en un lloc on les fonts documentals situen el
refugi número 621 a partir de la llista de refugis per districtes provinent de l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, com també
a partir de les fonts orals aportades per veïns.
Al mateix temps, també es té constància
d’aquest refugi per la llista de refugis anti
aeris del 16 de juliol de 1938 que apareix a
l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola
a Barcelona, publicat per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA.

a partir de les parets, i que estava afectada
per diversos serveis urbanístics actuals, atès
que es localitza a pocs centímetres de la superfície.
Després d’aquest primer nivell d’escales, es va
localitzar un replà d’aproximadament 1,1 m de
llargada que donava continuïtat a l’estructura
amb un segon tram d’escales amb les mateixes
característiques constructives que l’anterior.
S’hi podia observar la volta de l’estructura i
tenia un dels respiralls ubicat per sobre d’aquest
segon tram d’escales. Dins del rebliment de
l’estructura, es van recuperar algunes de les
tapes cobertores dels respiralls, que estaven
formades per elements quadrangulars.
Un cop es va arribar al primer colze o gir de
l’estructura, la Unitat d’Actuacions al Subsol
dels Mossos d’Esquadra va avaluar l’estat de
la galeria des del punt de vista de la seguretat
estructural, la presència de gasos tòxics i les
condicions òptimes d’oxigen, i es va valorar la
possibilitat de fer un buidatge total del rebli-

Pel que fa a les restes localitzades, un cop extret el panot que recobreix actualment el
xamfrà sud-est dels carrers de la Independència i de Mallorca, es va documentar un primer
tram d’escales per permetre l’accés de la població, la qual cosa confirma l’existència del
possible refugi. Les escales estaven obrades
amb maons regulars de 15 × 30 cm, amb una
alçària de 16 cm per graó, a excepció del darrer
abans d’arribar a un primer replà, que feia
uns 12 cm d’alçària.
Donades aquestes mides regulars, es va preveure que l’entrada d’aquesta estructura es
trobaria uns 2-3 m per darrere d’aquest primer tram d’escales documentat i coincidiria
amb la cantonada sud-oest o la confluència
dels carrers de la Independència i de Mallorca.
Aquesta galeria d’accés d’uns 7-8 m de llarg
estava reblerta quasi totalment per argiles,
runa, deixalles i material constructiu caigut
de la volta, que tenia 60 cm d’alçària o creu

Galeria d’accés, primer tram d’escales i replà.
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formada per un segon passadís inacabat, amb
presència de petits contraforts o reforços parietals d’1,40 m d’alçària, obrats amb maons
i ubicats als girs i al llarg de l’estructura construïda sense volta, i per un tercer tram de túnel
o galeria excavat directament al terreny sense
cap mena de reforç constructiu, que discorre
paral·lel al primer tram d’accés i que es va reduint en dimensions de manera progressiva,
tant pel que fa a l’alçària com pel que fa a l’amplada, fins a donar per exhaurida la galeria.
Al primer colze de l’estructura, destaquen les
restes d’un possible mur caigut que devia tapiar l’accés al refugi en aquest punt, tal com
mostren les restes de morter adherides al sostre excavat en el terreny en aquest punt.
Dins de la ciutat s’han documentat diferents
tipologies de refugi, com ara:
–– Estructures ja construïdes reaprofitades
com a refugis (estacions de metro, galeries
o soterranis d’edificis).

Tercer tram de la galeria
inacabada.

–– Refugis de nova construcció en solars no
edificats (trinxeres sense cobrir excavades
directament al terreny davant la dificultat
de fer refugis en habitatges que no disposaven de soterranis o espais on fer-los).
–– Refugis independents (es construïen en
places o carrers amples o en patis grans,
davant la dificultat de situar-los en edificis,
per seguretat).
–– Refugis en galeries de mina (més econòmics, sense reforços o revestiments constructius interiors).
El cas que ens ocupa deu correspondre probablement al tercer grup, donada la seva ubicació
a la cruïlla de dos carrers i pel fet que presenta
una galeria de 21 m de llargada total excavada
directament al terreny.

Detall del primer tram
d’escales d’accés i
obertura al carrer.

ment que permetés inspeccionar les mides,
l’abast i la direcció de l’estructura. Finalment,
un cop es va constatar la inexistència d’un refugi com a tal i que en el seu lloc es tractava o
bé d’una galeria d’accés a un refugi veí inacabada o bé de l’accés a un refugi inacabat, es va
decidir desestimar la continuïtat de les tasques
d’extracció del rebliment de runa.
La Unitat de Subsol va informar que l’estructura no estava finalitzada, que només estava

Els motius pels quals aquesta estructura va
quedar inacabada podrien ser la falta de
pressupost, el fet que en algun moment de la
construcció quedés en suspens o desestimada
o la finalització del conflicte bèl·lic.
En aquest punt, les tasques d’extracció del
sediment s’aturaren i es finalitzà el control
arqueològic amb el recull de dades planimètriques i la realització exhaustiva d’un registre gràfic de la màxima quantitat de dades
possible, a fi d’aportar la màxima informació
i fer la millor interpretació de l’estructura documentada durant les actuacions. n Miriam
Esqué Ballesta
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Refugi antiaeri número 758

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
1936-1939.

Ubicació
Carrer de la Florida, 1-68

Paraules clau
Refugi antiaeri núm. 758. Guerra Civil espanyola.
Barri de la Prosperitat.

Districte
Nou Barris
Nom singular
Refugi antiaeri
número 758
Dates
12 d’abril – 29 de juny
de 2018
Codi
046/18
Motiu
Reurbanització del carrer
de la Florida
Promotor/Propietari
BIMSA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Global Geomática, SL
Direcció tècnica
Jordi Ardiaca Rodríguez
Coordinació
Antoni Rigo Jovells
Equip
Operaris d’Excavaciones
y Construcciones
Benjumea, SA
(empresa adjudicatària
de les obres)
Aixecament de
planimetria i
digitalització de plànols
Rafael Tortosa Garcia i
Jordi Ardiaca Rodríguez
Fotografia
Jordi Ardiaca Rodríguez

El control arqueològic es va fer amb motiu
de la reurbanització del carrer de la Florida
al barri de la Prosperitat, al districte de Nou
Barris, per la possibilitat que hi havia de localitzar algun dels accessos a dos refugis antiaeris
excavats durant la Guerra Civil espanyola.
Al barri de la Prosperitat, a principis del segle xx hi trobem algunes masies —entre les
quals destaca el mas de Can Dragó—, alguna
torre de la burgesia i, sobretot, camps de conreu. A causa de les diverses onades migratòries
iniciades als anys vint del mateix segle, el barri
es va anar desenvolupant de manera anàrquica amb un petit grup de cases, que limitaven
amb les vies del tren del traçat que després
fou l’avinguda Meridiana i el mas de Can Dragó, amb una població aproximada l’any 1930
de 6.000 habitants.1
Sufocada la revolta del 18 de juliol de 1936 a
la ciutat de Barcelona i amb l’esclat de la Guerra Civil espanyola, el front quedava lluny de la
ciutat, però el 13 de febrer de 1937 es va patir
el primer bombardeig, en aquest cas naval.
Aquests primers atacs van comportar que s’organitzés el Servei de Defensa Passiva que depenia de l’Ajuntament, en primer lloc, i la Junta
de Defensa Passiva de la Generalitat de Catalunya, posteriorment, que s’organitzaren per
salvaguardar els edificis més emblemàtics i
subvencionaren al voltant d’un centenar de
refugis. Hem de dir que els soterranis de les
cases i la xarxa de metro van ser els primers
llocs habilitats com a refugis.
Amb mitjans molt precaris i pocs diners per
part de les institucions, a la ciutat de Barcelona es van construir quasi 1.400 refugis, que
van començar a ser excavats de manera auto
organitzada i autofinançada per la societat civil.
Un d’aquests refugis és el que es va localitzar
al carrer de la Florida.
1. Documentació aportada per l’Arxiu de l’Associació de
Veïns de la Prosperitat.

Vista de l’accés sud del refugi número 758 al tram
construït completament.

Com a conseqüència de la reurbanització d’un
tram del carrer de la Florida, l’any 2018, es van
obrir diverses rases per renovar la xarxa de serveis del carrer, es van desplaçar els embornals
per fer les voreres més amples i es van excavar
forats amb la finalitat de plantar-hi arbres. En
tots aquests controls arqueològics no es va localitzar cap estructura d’interès, menys en una de
les rases, on es va trobar l’accés sud del refugi
número 758, segons la llista elaborada el juliol
del 1938 (Atles, 2002).
Accés sud
Aquest accés no conservava l’entrada que hi
hauria d’haver al carrer; de fet, en el rebliment
de l’accés, fet pocs mesos després d’haver acabat la guerra, hi havia fragments de la volta i de
parets, que deduïm que provenien d’aquesta
entrada. Així, aquest segellament del refugi no
tan sols reblia l’accés, sinó que també eliminava
les estructures visibles al carrer.
L’accés presenta tres trams d’escales amb dos
replans que separen aquests trams. El primer
tram d’escales té una amplada d’1 m i una alçària de 2,18 m, i la seva longitud conservada és
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El gruix de la volta és de dues filades. La volta
presentava un esvoranc de dos maons de llarg
per quatre d’amplada, pensem que per l’afectació d’un clavegueró de la finca contigua, tot
i que això no va poder ser confirmat durant les
feines d’excavació.
Els graons fan 1 m d’amplada per 0,21 d’alçària
i 0,26 m d’estesa. Estan formats per una base
de maons disposats de cantell i un acabat consistent en una capa de maons posats de llarg, i
tots estan lligats amb ciment.
Hem observat en aquest tram dos claus de ferro col·locats a la volta que devien servir per
aguantar el cablejat elèctric del refugi.

Accés sud del refugi
al tram on només es
construïren els esglaons.

de 7,73 m. Les parets laterals són de maons disposats en pla i a trencajunt, lligats amb ciment,
amb unes mides de 30 × 15 × 5 cm (l’amplada
va ser observada a la part superior de l’accés,
allà on estava tallat).
En el punt de contacte entre la paret i la volta
es va col·locar una mena d’imposta formada
per una filada de maó disposat en pla i que
seguia el mateix pendent de l’escala. La volta
catalana està feta amb filades successives de
maons posats de pla sense trencar el junt, amb
una llum pràcticament igual a la del corredor.

Aquest primer tram acaba amb un replà
d’1 × 1 m fet amb maons, a una profunditat relativa des del carrer de 6,20 m. En aquest punt
comença el segon tram d’escales, que té com a
característica que la seva excavació no va anar
acompanyada de la construcció de les parets
laterals i d’una volta de maons. Pensem que la
causa d’això devia ser la descoberta de la beta
geològica de tortorà —que és prou compacta
per resistir les pressions del terreny i absorbir
l’ona expansiva d’una possible bomba— durant l’excavació de l’accés. De fet, aquest no
seria un cas aïllat, ja que se n’han localitzat
de similars en diversos refugis de la ciutat de
Barcelona.
Sí que van ser construïts els graons de l’escala, amb les mateixes característiques que les
del primer tram, amb una única variació: aquí
no es van trobar parets laterals. L’amplada
d’aquest tram és d’1,23 m.
El segon tram té una longitud de 6,72 m, una
amplada d’1,23 m i una alçària de 2,20 m. A
les parets també s’hi van observar claus per sostenir la línia elèctrica del refugi. Aquest tram
s’acaba al segon replà, que fa 1,54 × 1,54 m i té
una alçària d’1,77 m. Per passar de l’alçària del
segon tram de 2,20 m a la del replà d’1,77 m,
es va fer una mena d’arcada i es va excavar una
volta al sostre del replà a l’altura d’aquest arc.
Aquest segon replà està a 10,67 m respecte al
nivell de circulació del carrer.
És en aquest punt que l’accés gira 90 graus cap
a la dreta (tal com baixem per l’accés), per
encarar l’últim tram d’escales, amb només cinc
graons amb la mateixa tècnica constructiva descrita anteriorment. Aquest tram fa 1,94 m de
longitud, 1,21 m d’amplada i 1,80 m d’alçària.

Segon replà de l’accés
sud del refugi, abans de
fer un gir de 90 graus.

El tercer replà ja no té el terra fet amb maons;
és el mateix terra excavat i aplanat amb un
lleuger pendent cap a la galeria que s’estén
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en direcció nord. Les mides són 1,45 m de
longitud, 1,20 m d’amplada i 1,96 m d’alçària. Respecte al nivell de circulació del carrer,
es troba a 12,16 m de profunditat. La tècnica
constructiva a partir d’aquest punt i en tota
la galeria és la d’excavació tipus mina, sense
cap mena de folre a les parets i el sostre amb
maons.
La galeria
La galeria s’estén 65,63 m, amb una amplada
d’entorn d’1,18 m i una alçària, molt variable,
que va des d’1,98 m fins a 1,64 m, tot i que
podríem dir que l’alçària mitjana està al voltant dels 1,68 m. Per les seves peculiaritats
podem dividir aquesta galeria en tres trams,
que es descriuen tot seguit.

Aquest primer tram té 15,60 m, una amplada
mitjana d’1,18 m i una alçària també mitjana d’1,68 m. El terra de la galeria està situat
a 33,54 msnm i a 12,54 m del nivell de circulació del carrer.
El segon tram presenta les mateixes característiques constructives que el tram 1, però es
diferencia del primer perquè en un punt la
galeria s’estreny molt, fins als 0,77 m d’amplada per 0,87 m d’alçària en el punt més estret.
Aquesta reducció de les mides de la galeria
és progressiva per totes dues bandes, des del
punt que hem esmentat abans. La longitud
total d’aquest segon tram és de 8,20 m, amb
una profunditat respecte al carrer similar a la
del tram 1.

El primer dels tres trams d’aquesta galeria
és el que trobem un cop deixem enrere l’accés
sud. Aquest primer tram està excavat al subsol
i sense cap revestiment de maons a les parets,
el sostre i el terra. No disposa de cap element
construït, com podrien ser bancs, cambres o
fornícules; tan sols hem observat claus clavats
a la paret, que devien ser per subjectar la línia elèctrica, i també hem vist zones petites
recremades, que pensem que es devien produir
per l’escalfor de les bombetes, ja que estan a
la mateixa altura que els claus esmentats més
amunt. El sostre de la galeria està excavat en
forma de volta.

A la planta de la galeria es veu que aquest
segon tram en realitat és la connexió entre
l’excavació de la galeria efectuada des dels
dos accessos. De fet, si observem la planta de
la galeria, veiem que el primer tram va més
o menys en línia recta i centrada pel carrer
de la Florida; el tercer tram, a mesura que va
avançant la seva excavació, es va desviant cap
al sud-est lleugerament, i aquest segon tram té
la funció de connectar els altres dos per si un
quedava col·lapsat. Per tant, pensem que no
es devia acabar de construir i que de moment
feia la funció de connexió per seguretat, més
que no pas la de poder facilitar el trànsit per
tota la galeria.

Vista de la galeria del refugi.

Tram 2 de la galeria del refugi.
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tapiada que va mostrar l’escàner 3D, que deu
correspondre al que es construïa al final dels
accessos. Cal dir que alguns veïns de barri ens
han comentat que recorden haver vist aquest
accés tallat durant les reformes que s’havien
fet al carrer a finals dels anys setanta.
Excavació de l’accés sud
Aquest accés estava reblert amb sorres de riera
i argiles juntament amb restes constructives,
que, com s’ha comentat, s’interpreten com
a material de construcció del mateix refugi,
corresponent al badalot que hi devia haver al
carrer.
Aquest rebliment, estèril pel que fa a objectes
d’interès arqueològic i que pràcticament ocupava tot l’espai de l’accés —tan sols quedava
un tros a tocar de la volta sense reblir—, va ser
excavat manualment.
Tapiada feta a l’accés sud per contenir el rebliment
que segellava el refugi.

El tercer tram devia ser aquell que es va excavar des de l’accés nord, no localitzat en el
carrer durant les obres d’urbanització, i que
presentava pitjor estat de conservació; és per
aquest motiu que la Unitat de Subsol dels Mossos d’Esquadra va desaconsellar que hi accedís
l’equip de treball i es va oferir a fer l’escàner
3D del tram. Per aquesta raó no se’n va poder
fer la documentació fotogràfica.
Les característiques constructives no difereixen
de les dels altres dos trams, amb unes mides
molt similars al primer tram en amplada i alçària, i una longitud de 40,50 m. La cota més baixa al terra de la galeria es troba a 33,38 msnm
i a 12,09 m del carrer.
El tram presentava un esvoranc al sostre que
ocupava tota l’amplada de la galeria, però
que permetia continuar avançant per sobre del
túmul de terra que s’havia creat. Aquest túmul
de terra mesurava 14,32 m lineals i, una vegada
superat en direcció nord, el terra de la galeria
anava ascendint. No s’hi veuen graons, però
podria ser que estiguessin coberts per terra.
L’observació d’aquest tram va acabar quan es
va localitzar la tapiada de l’accés nord, feta poc
després d’haver acabat la guerra.
Accés nord
Com ja hem comentat anteriorment, aquest
accés no es va poder localitzar al carrer, sinó
que només es va documentar a partir de la

Aquesta terra aportada per reblir l’accés estava
continguda per un mur de doble parament,
situat al segon replà de l’accés sud, el qual estava fet amb maons massissos que clarament
es veia que eren reaprofitats de l’enderroc de
la mateixa estructura, ja que no tots estaven
sencers.
La disposició dels maons era a trencajunt i estaven lligats amb ciment. El rebliment entre les
dues cares era de runa sense lligar. Per donar
més consistència a aquest mur de contenció
es van excavar en tots dos costats uns retalls
on s’endinsava. A més a més, el mur tenia una
forma bombada per distribuir la pressió cap als
extrems i alliberar càrrega del centre.
Un cop desmuntat aquest mur de contenció,
la Unitat de Subsol dels Mossos d’Esquadra
va entrar a inspeccionar la galeria del refugi.
A l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona es conserva el document on s’especifiquen
les feines realitzades per reblir l’accés al refugi i els seus costos, a càrrec del contractista
José Llevat. El document porta data del juliol
del 1939.
Comparant aquest document amb el treball de
camp, es pot suposar que l’enderroc que se cita
(sense especificar de què) podria correspondre al badalot d’accés el material del qual s’ha
trobat formant part del rebliment. També s’hi
esmenta el transport i l’aportació de 77,867 m3
de terra per reblir-lo. Al document apareixen
també unes petites quantitats de maons i ciment. En total, el cost per clausurar el refugi del
carrer de la Florida va ser de 2.705,11 pessetes.
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El tercer grup està format per objectes d’ús
personal com ara orinals, sivelles, sabates de
dona, una lavativa de goma, un pot de tinta, un
pot de medicament i una polsera de bronze.

Imatge del casc model M-33.

Cobert per l’estrat aportat en el moment de
la clausura del refugi, es va localitzar un altre
estrat, compost per una fina capa de terra fosca, que se situava de manera intermitent pels
graons i els replans de l’accés, com també a la
part de la galeria més propera a aquest accés.
Aquest estrat tenia entre 1 i 5 cm de gruix.
Va ser en aquest estrat on es van localitzar diversos objectes relacionats amb l’ús del refugi
i, per tant, l’interpretem com un estrat format
en el temps que va estar en servei fins a la seva
clausura, el juliol del 1939. També es van localitzar objectes escampats per la galeria i el replà
que hi donava accés.
Hem distingit diversos grups d’objectes en funció del seu ús. El primer d’aquests grups està
format per restes de vaixella, gots, cassoles,
llaunes, bols, tasses, morters, etc., dels quals
es van recuperar els que estaven en més bon
estat de conservació i un, com a mínim, de
cada variant.
El segon grup està format per estris que podrien
haver estat utilitzats per al manteniment del
refugi. Destaquem del conjunt una llauna de
grans dimensions —convertida en caixa d’eines
en posar-li un mànec de fusta transversal, a
manera d’agafador—, galledes, volanderes,
claus i fil elèctric de coure, que no sabem si era
part de la instal·lació desmuntada un cop clausurat o bé recanvi per a una avaria.

El quart grup és un conjunt d’objectes de caràcter militar, que sobten pel fet de trobar-los
dins d’un refugi, ja que no s’han localitzat a la
ciutat altres exemples de refugis on apareguin
aquesta mena de restes. Així, tenim les restes
metàl·liques d’un fusell, unes cent baines de
bala de fusell de diversos calibres i set bales
de fusell, tres insígnies de l’Exèrcit Popular de
Catalunya (Berger, 2017) i un casc militar
de fabricació italiana, model M-33. Aquest
casc va ser utilitzat per l’exèrcit nacional en
els cossos de l’aire i en artilleria, i els soldats
italians del Corpo Truppe Volontarie (CTV),
que lluitaren en el bàndol nacional. Era molt
freqüent la reutilització de l’armament capturat a l’enemic per tots dos bàndols i, sense que
puguem estar-ne segurs del tot, pensem que la
victòria republicana a la batalla de Guadala
jara va suposar la rendició de diverses unitats
italianes, amb la captura del seu equipament
i la posterior redistribució entre les unitats
republicanes.
No coneixem casos paral·lels de cap refugi de
Barcelona o dels voltants amb restes d’equipament militar. Tan sols en dos refugis de la
ciutat d’Alacant (Lozano, Lumbreras, 2015),
on a les acaballes de la guerra la ciutat estava
envoltada per les tropes nacionals i es van concentrar un gran nombre de soldats republicans
que volien exiliar-se per mar, hem localitzat
evidències que indiquen que els refugis servien
com a alberg de les tropes, que van abandonar l’equipament abans de l’embarcament. Cal
pensar que a molt pocs metres del refugi hi
tenim la Caserna d’Artilleria de Sant Andreu,
que es pot relacionar amb el casc italià que
portaven les seves unitats d’artilleria que van
lluitar a la Guerra Civil espanyola, i que potser,
un cop capturat, va acabar a les unitats d’artilleria republicana d’aquesta caserna. O potser
a les acaballes de la guerra un o diversos soldats
van abandonar part del seu equipament abans
de l’ocupació de la ciutat per marxar a l’exili?
O per entrar a la ciutat fent-se passar per civils?
Les insígnies i una part de les baines es van
localitzar a l’estrat que cobria l’escala d’accés,
mentre que el casc, la resta de baines i bales de
fusell i la part metàl·lica del fusell es van localitzar sota llaunes de menjar i altres objectes,
al tercer replà, és a dir, més enllà del mur de
contenció de la clausura.
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rer, amb una longitud de 65,63 m. Aquesta galeria estava excavada des dels dos accessos, fet
que s’observa molt bé en planta, ja que veiem
dos trams diferenciats a banda i banda amb
orientacions esbiaixades, i un tram al mig que
els connecta, fet amb unes mides més reduïdes
i que interpretem que no es devia acabar de
construir i que de moment feia les funcions
de comunicar els dos trams en cas de col·lapse
i no per facilitar una circulació per tota la galeria. El tram situat més al sud presentava un
esvoranc que no havia reblert del tot la galeria
però que va ser suficient per impedir l’accés,
d’acord amb les recomanacions de la Unitat
de Subsol dels Mossos d’Esquadra.

Diverses puntes de bala de fusell i pistola trobades a l’interior del refugi.

Resum
Com a conseqüència de la reurbanització del
carrer de la Florida, es van obrir diverses rases
i forats per plantar-hi arbres i es va localitzar
l’accés sud del refugi antiaeri número 758.
Es va excavar l’accés i es va desmuntar la tapia
da de la galeria que contenia el farciment de
l’accés. Després que la Unitat de Subsol dels
Mossos d’Esquadra inspeccionés l’interior del
refugi i la qualitat de l’aire, es va documentar tot el refugi, a escala fotogràfica i amb
escàner 3D.
L’estructura del refugi estava ben conservada
a l’accés localitzat, amb un folre de maons a les
parets, volta catalana al sostre i graons fets de
maons. En arribar al terreny geològic amb més
consistència, tan sols van utilitzar el material
de construcció per fer els esglaons.
La galeria estava excavada, no tenia cap element de folre que en pogués reforçar la consistència i estava situada a una profunditat
de 12,54 m des del nivell de circulació del car-

A l’excavació es van localitzar un conjunt d’objectes que ens reflecteixen la vida en aquests
espais. Aquest conjunt inclou objectes d’ús
personal, estris que devien ser per al manteniment del mateix refugi, llaunes o vaixella
diversa per contenir aliments i medicaments,
però destaquem un seguit d’objectes militars
com ara un casc M-33, unes cent baines de fusell de diversos calibres, bales de pistola i fusell,
la part metàl·lica d’un fusell i tres insígnies de
l’Exèrcit Popular de Catalunya.
Creiem que, a banda de tots els objectes deixats
per la població civil en l’ús del refugi número 758, en el transcurs de la guerra, ens trobem
amb una sèrie d’objectes militars que podrien
haver estat abandonats abans de l’ocupació de
Barcelona per un o diversos soldats. Cal tenir
en compte que aquest refugi estava situat en
un dels extrems de la ciutat i molt a prop de
la Caserna d’Artilleria de Sant Andreu, i això
ens fa pensar en la possibilitat de l’abandonament de l’equipament just abans de l’exili.
n Jordi

Ardiaca Rodríguez
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Refugi de la fàbrica Sanchís

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Contemporània.

Ubicació
Passeig d’Enric Sanchís,
29U / Carrer del Foc
Follet, 80U

Paraules clau
Guerra Civil espanyola. Refugi antiaeri.

Districte
Sant Andreu
Nom singular
Refugi de la fàbrica
Sanchís
Dates
25 de setembre –
11 d’octubre de 2018
Codi
056/18
Motiu
Reurbanització de la
plaça de Mossèn Joan
Cortinas i entorns
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat
Direcció tècnica
Júlia Miquel i López
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Júlia Miquel i López

Amb motiu de la realització del «Projecte executiu de reurbanització de la plaça Mossèn
Joan Cortines i entorns. Barri de Bon Pastor,
districte de Sant Andreu», es preveia la recuperació i la rehabilitació del refugi que es trobava a la cruïlla del passeig d’Enric Sanchís i
el carrer del Foc Follet i que estava relacionat
amb l’antiga fàbrica Sanchís, la qual funcionà
com a fàbrica d’armament durant la Guerra
Civil espanyola, de 1936-1939. Aquest refugi
forma part de la xarxa de refugis antiaeris
que integraven la defensa passiva de la ciutat
durant la guerra. Tot i que l’Arxiu Municipal
Contemporani de Barcelona conserva tota la
informació recollida entorn dels refugis, de
molts se’n desconeix la ubicació exacta, l’accés
i el recorregut. En altres casos, com el present,
alguns refugis no foren promoguts per l’Ajuntament i, per tant, no estaven registrats ni tenien número dins la llista de refugis del Servei
de Defensa Passiva Antiaèria o de la Junta de
Defensa Passiva de la Generalitat.

Així, d’aquest refugi de la fàbrica Sanchís
només se’n coneixen les referències orals i la
informació facilitada pels veïns del barri. El
fet d’anomenar-lo refugi de la fàbrica Sanchís, o
refugi de la casa de Verònica, ja informa que es va
construir en relació amb la fàbrica, que, com
s’ha comentat, es va dedicar a la producció
d’armament en temps de guerra i va passar
a ser anomenada fàbrica núm. 11. Com a tal,
va esdevenir objectiu militar i va ser bombardejada en dues ocasions, els mesos de maig i
juliol del 1937. Per aquest motiu, els treballadors de la fàbrica i els veïns dels entorns van
construir un refugi antiaeri. Pel que sembla,
el refugi tenia dues seccions, una a sota de la
fàbrica i una segona a l’exterior, tot i que no
queda clar que totes dues seccions estiguessin
connectades.
Actualment, només es pot accedir a la secció
del refugi que es localitza fora de l’àmbit de la
fàbrica, tot just a la cruïlla del carrer del Foc
Follet i la plaça de Mossèn Joan Cortinas. El
refugi ha tingut diferents usos des de finals
de la Guerra Civil i la seva fesomia interior
ha patit força modificacions durant tot aquest
temps. Durant els anys cinquanta, per exemple, va ser utilitzat per cultivar-hi xampinyons.

LLEGENDA
AR Armaris encastats
EC Element de recolzament i coberta
ED Elements domèstics
OC	Obertures constructives (finestres, obertures
de ventilació o il·luminació, forats de desguàs…)
OCT Obertura constructiva tapiada
PL Pilars, columnes
PT	Portes, obertures de ventilació o il·luminació,
llindes, rebranques
UP Unitat de pavimentació
UR Unitat de revestiment

Planta del refugi de
la fàbrica Sanchís.
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Actualment conté el magatzem d’un garatge
que hi ha just al damunt.
Les tasques arqueològiques van consistir a localitzar una possible galeria tapiada que connectava les dues seccions del refugi per accedir
al tram que hi ha sota la fàbrica i dur a terme la documentació arqueològica del refugi,
concretament la descripció, la topografia, la
documentació fotogràfica i un escàner en 3D
de l’interior.
El refugi de la fàbrica Sanchís consisteix en
una construcció excavada en galeria de mina
amb les parets fetes amb pedres incrustades
en ciment i folrades amb maó de cantell i sòl
o paviment de formigó lliscat. Està format per
dos espais rectangulars bessons, fet singular
dins la tipologia de refugis antiaeris documentats a Barcelona, i comunicats entre si per tres
obertures o buits practicats en un mur central
divisori dels dos espais. D’altra banda, es va
constatar que no es conserva cap element original relacionat amb l’ús de l’espai com a refugi,
com ara latrines, bancs, espai per a infermeria,
etc. Finalment, malgrat que hi ha forats de ventilació, no queda clar que tots fossin coetanis a
la construcció del refugi.
Tot plegat pot portar a la conclusió que es tracta d’una construcció que no es va acabar de
completar. n Júlia Miquel i López

Galeria 1.

Galeria 2.
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Carrer del Regomir, 4 bis

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Època romana.

Ubicació
Carrer del Regomir, 4 bis

Paraules clau
Estructures domèstiques.

Districte
Ciutat Vella
Dates
24 de maig de 2018 – 6
de juliol de 2019
Codi
074/18
Motiu
Instal·lació de serveis i
fossat d’ascensor
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris

zona és coneguda a partir de documentació
bibliogràfica i d’intervencions arqueològiques
prèvies realitzades a l’entorn.

L’excavació duta a terme al carrer del Regomir, 4 bis es va fer com a conseqüència de la
presència d’estructures romanes molt pròximes. La presència de les termes romanes i de
la muralla del castellum feien de la zona de la
intervenció un espai especialment sensible.
Durant les tasques d’obertura del fossat d’ascensor, es va detectar l’existència d’una estructura que podria haver estat relacionada amb el
castellum romà, la presència del qual en aquesta

A la part superior d’aquesta estructura que es
manté, es conserva l’empremta d’una tègula
plana, que podria haver servit com a llit d’un
canal, possiblement coetani a l’estructura.
Malgrat això, no es pot concretar la cronologia
d’aquestes restes documentades, ja que no es
va poder associar cap mena de material que
ajudés a datar-les. En posteriors treballs a la
finca es podrà aprofundir en el coneixement
d’aquestes estructures, com també en la cronologia a la qual pertanyen. n Marta Merino Pérez

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Marta Merino Pérez
Aixecament de
planimetria
Marta Merino i Ivan
Salvador
Infografia
Markary García Álvarez
Fotografia
Marta Merino Pérez

Vista zenital de la estructura documentada, amb l’empremta de la tègula.
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Carretera de Ribes, 19-27

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carretera de Ribes, 19-27
Districte
Sant Andreu
Dates
11 de gener – 14 de
febrer de 2018
Codi
003/18
Motiu
Construcció d’un edifici
Promotor/Propietari
Sabadell Real Estate
Development, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Esther Medina Guerrero
Aixecament de
planimetria i fotografia
Esther Medina Guerrero

Mina d’aigua per sota d’un dels murs perimetrals de la fàbrica.

Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Cronologia
Època contemporània.
Paraules clau
Edifici industrial. Producció de plomes i bolígrafs.
Mina d’aigua.

La intervenció ha permès evidenciar les restes
d’un edifici de funció industrial construït al
segle xix i remodelat durant els anys quaranta del segle xx. De l’edifici original se n’han
preservat els murs perimetrals i una habita
ció ubicada al costat sud-est. La reforma del
segle xx va crear més subdivisions de l’espai i
es van construir algunes canalitzacions i pous
per a una indústria orientada a la producció
industrial de plomes i bolígrafs de la marca
Inoxcrom. Les estructures cronològicament
anteriors foren construïdes a base de pedres
(principalment gres) de grans dimensions,
intercalades amb maons i lligades amb morter
de calç blanc de gran consistència. A la reforma s’empraren fonamentacions bastides exclusivament amb formigó. L’any 1942, Manuel
Vaqué, fundador de la marca, va traslladar de
Pallejà a Barcelona la fabricació de plomins
d’acer inoxidable i la va ubicar en un petit taller

del carrer de Londres, que aviat va créixer. En
pocs anys, la producció va augmentar i es va
llançar al mercat una ploma estilogràfica que
va tenir una gran acceptació (1953). El 1956,
el taller d’objectes d’escriptori fou traslladat a
uns locals de la carretera de Ribes, que aviat es
convertiren en fàbrica. L’augment de la demanda va comportar un increment paral·lel de la
producció. L’abril del 1958 i el febrer del 1961
es produïren dues grans ampliacions. Aleshores, el capital va passar a ser d’1.200.000 pessetes, la fàbrica disposava de 1.041 m2 de superfície útil i tenia una potència instal·lada
de 60 CV. El personal empleat, entre tècnics i
obrers, era de 53 persones.1 El 1973, la fàbrica
va ser traslladada a una antiga farinera del
mateix barri de Sant Andreu, La Esperanza, i
l’any 1992 va tenir lloc un altre trasllat a la
zona industrial del mateix barri. L’activitat
productiva a la fàbrica de la carretera de Ribes
no es va interrompre, si tenim en compte la

1. Font: https://megustalapapeleria.com/2014/01/25/inoxcrom-la-marca-espanola-de-la-escritura/ [Consulta: 25 de
juliol de 2019].

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Intervencions arqueològiques | 197

Detall d’un dels pous amb residus de tinta per a l’elaboració de bolígrafs.

tipologia del material de rebuig localitzat en
un dels pous i a la mina d’aigua, concretament
dos models de l’any 1989, Riviera i Montecarlo.
La marca va entrar en fallida després de la
mort del seu fundador el 2003. Antics treballadors de la companyia crearen el 2014 la coo
perativa Inoxgrup, SCCL. No van poder comprar la fàbrica, que s’adjudicà Blond Europe,
SL, pel preu simbòlic d’1 euro. Tot i no tenir
la fàbrica, la cooperativa va poder adquirir la
marca Inoxcrom.
També es va localitzar un ramal secundari de
la mina Nova – Aigües de Montcada, que recull
l’informe emès per BCASA (número de referència: IU 2017073 – Carretera de Ribes, 25).2
Aquest ramal es localitzà seccionat pels moviments de terra que implicaren l’important
desnivell actual de la parcel·la, i no fou possible
observar la seva relació amb la mina principal
que la documentació situa a la carretera de
Ribes. Es tracta d’una galeria simple excavada en el terreny natural, de 20,50 m de longi-

tud amb una orientació nord-oest – sud-est.
La seva alçària màxima és de 2 m, amb una amplada d’entre 60 i 80 cm. L’estrat de rebliment
estava format per argiles amb matriu sorrenca
de color marró fosc, amb presència de plàstics,
llaunes i material constructiu de cronologia
contemporània. Aquesta capa cobreix una canalització prefabricada de formigó a l’interior
de la qual s’han detectat restes de plomes i bolígrafs, en un substrat llimós de color verd per
la presència de matèria orgànica en descomposició. Tipològicament concorda amb aquest
element, tenint en compte que aquesta mina té
una canalització tubular a la base, segons la documentació disponible. Els materials de la seva
amortització definitiva, tant de l’interior del
tub com de la mateixa galeria, indiquen que
va estar en funcionament, ja com a conducció
d’aigües residuals, almenys fins a finals dels
anys vuitanta del segle xx, fet que demostra
la llarga utilització d’aquesta infraestructura.
n Esther

Medina Guerrero

2. Projecte d’intervenció arqueològica 003-18, del Servei
d’Arqueologia de Barcelona.
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Carrer d’en Robador, 43

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer d’en Robador, 43
Districte
Ciutat Vella
Dates
Febrer-abril del 2018
Codi
031/18
Motiu
Projecte de reforma i
rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Foment de Ciutat, SA /
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals,
SL
Direcció tècnica
Laro Bonvehí Sánchez,
Joan Piera Sancerni
i Noemí Nebot Pich

Vista d’un lateral amb pou medieval i riostes. Foto: Laro Bonvehí

Equip
Marta Merino Pérez
i Alba Tenza Ferrer

Cronologia
Època contemporània, baixmedieval i tardoromana.

Aixecament de
planimetria
Joan Piera i Albert
Castellar
Digitalització de plànols
Markary García Álvarez
i Ivan Salvadó Jambrina
Fotografia
Laro Bonvehí Sánchez,
Joan Piera Sancerni i
Noemí Nebot Pich

Paraules clau
Pou medieval. Forn contemporani. Zona agrícola.

La rehabilitació d’un immoble al carrer d’en
Robador, 43 va comportar l’enderroc de les
construccions que hi havia a la part baixa de
l’edifici, envans de compartimentació i paviments. Aquestes obres van motivar la intervenció arqueològica, ja que s’havien de recalçar
tots els murs de fonamentació, fer totes les
rases de serveis i tornar a pavimentar tota la
superfície de la planta baixa.
Els treballs arqueològics es van fer en tres fases
i, per aquest motiu, cadascuna va ser dirigida
per una persona diferent.
La primera fase, dirigida per Laro Bonvehí, va
consistir a fer controls de les cales per al recalçat en diferents punts de l’immoble. Es va
trobar un soterrani que ocupava la major part
de local, i aquest fet va provocar que la seqüència física arqueològica quedés eliminada a la
meitat de la superfície que s’havia d’excavar.
La segona, dirigida per Joan Piera, es va centrar
en l’excavació de la part central i oriental del
lloc. I la tercera fase, dirigida per Noemí Nebot,

va consistir en el control d’una fossa per a la
instal·lació del transformador d’electricitat de
l’edifici.
De l’època tardoromana es va documentar el nivell d’argiles de color ataronjat/vermellós que
s’ha anat documentant en les diferents intervencions arqueològiques que es van dur a terme
a l’illa Robador els anys 2004, 2005 i 2006. En
aquestes intervencions es va descriure un estrat
d’argiles taronja amb presència de materials de
l’època tardoromana i amb un pendent molt
suau vers el sud que es va identificar com un terraplenament. Aquest nivell arqueològic va ser la
base on es van documentar totes les estructures
i estrats d’èpoques posteriors, des del segle xiii
fins al segle xx (Piera, 2006).
De l’època medieval es va documentar un pou
de captació d’aigua que podria tenir relació
amb la trama urbana que hi havia en aquest
indret. Està documentat que la urbanització
d’aquesta part de la ciutat es va iniciar al segle xiii i va culminar amb el tancament del
Raval per la muralla del segle xiv. Tret dels
habitatges edificats al llarg de les vies de comunicació, com l’actual carrer de Sant Pau o
el mateix carrer d’en Robador, la resta de la
zona tenia ús com a espai agrícola.
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Vista final del forn de
l’època contemporània.
Foto: Laro Bonvehí

A banda d’aquesta estructura de captació d’aigua, es va registrar un estrat d’anivellament
amb material datat del període baixmedieval
que podria correspondre a l’adequació i el terraplenament de terres per dur a terme l’explotació agrícola que dominava en aquesta àrea.
Destaquem que no s’ha localitzat cap estructura
d’hàbitat, ni del període medieval ni de l’època
moderna, com les que es van documentar al
davant mateix de l’edifici durant les campanyes
d’excavació de l’illa Robador.
De l’època contemporània es van localitzar
tots els murs de fonamentació, riostes de l’edifici i serveis de clavegueram. Dels elements
d’aquest període històric destacava la presència d’un forn, que, donada la dinàmica de les
obres, es va haver d’excavar en dos moments:
a la primera fase se’n va exhumar la meitat i
durant la segona fase es va acabar de documentar. A la part central i oriental de l’immoble

Vista de la claveguera a la fossa del transformador.
Foto: Noemí Nebot

només es va rebaixar uns 30 cm el nivell de
paviment; en aquest cas, només es van poder
veure les empremtes de l’activitat industrial
que es feia en aquest lloc.
Tots aquests elements contemporanis formaven part, com la resta d’edificacions del barri,
de les construccions que ja des de finals del segle xix articulaven aquesta zona. La urbanització d’aquest espai seguia uns mateixos patrons.
Es tractava d’edificacions més o menys regulars
que van trobar en un espai lliure, destinat fins
aleshores a camps de conreu, el lloc ideal per
contenir la gran quantitat de població que hi
havia a Barcelona, fruit del creixement demogràfic que va experimentar la ciutat en aquest
període històric. A banda dels habitatges, la
planta baixa d’aquests immobles sovint era
emprada com a comerç, taller de manufactura o centre productor de petites dimensions.
n Joan Piera Sancerni, Noemí Nebot Pich
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Ronda de Sant Antoni, 84
Carrer de Joaquín Costa, 63
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Ronda de Sant Antoni, 84 /
Carrer de Joaquín Costa, 63
Districte
Ciutat Vella
Dates
Abril-juliol del 2018
Setembre-novembre
del 2018
Gener-febrer del 2019
Codi
051/18
Motiu
Rehabilitació integral
de l’edifici
Promotor/Propietari
Ronda San Antonio 84,
SLU
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives,
Jordi Ramos Ruiz i
Esther Medina Guerrero
Equip
Jordi Bonet, Anna Bordas,
José Manuel Espejo,
Laia Gallego, Joan
Garriga, Óscar Matas,
Esther Medina i Eva Orri
Antropòloga: Núria
Armentano
Aixecament de
planimetria
Jordi Ramos Ruiz
Digitalització de plànols
Laia Gallego i
Àlex Moreno
Fotografia
Jordi Ramos Ruiz

Vista general de la finca a l’inici de la intervenció arqueològica.

Cronologia
Baixmedieval. Moderna. Contemporània.
Paraules clau
Priorat de Santa Maria de Natzaret. Morberia.
Necròpolis. Santa Maria de Valldonzella.

Es presenten els resultats preliminars de la intervenció arqueològica preventiva portada a
terme a la finca de la ronda de Sant Antoni, 84,
xamfrà amb el carrer de Joaquín Costa, 63, en
el transcurs del projecte de l’obra constructiva
de la rehabilitació integral de l’edifici, destinat
a hotel. L’obra incloïa la construcció de dues
plantes subterrànies.
La finca devia formar part d’una de les àrees
d’ampliació de la ciutat a l’època medieval, en
concret del barri del Raval. Devia estar a tocar
de la muralla medieval de la ronda de Sant
Antoni, per la seva part interna.
Sobre les campanyes de fortificació de la ciutat
durant la segona meitat del segle xiv, a causa
d’un conflicte bèl·lic amb Castella, l’any 1357
el Consell de Cent decidí refermar i millorar

les muralles de finals del segle xiii. Era el 1368
quan el Consell de Cent demanava als ciutadans de Barcelona que col·laboressin en l’edificació dels nous recintes defensius, tot i que
es va executar mitjançant la iniciativa privada.
Els habitants del barri del Carme —el Raval—
demanaren la incorporació al recinte emmurallat. Aquest barri, ja documentat durant el
segle xii, va adquirir una gran notorietat durant el segle xiv i va créixer a la rodalia del
convent del Carme, del monestir de Natzaret
i de l’hospital de Colom. D’aquesta manera,
l’any 1368 es va començar a construir la muralla dita del Raval.
A l’àrea intervinguda arqueològicament es
localitzava part del priorat de Santa Maria
de Natzaret, que depenia de Santa Maria de
Poblet i que es va fundar el 1311 i va desaparèixer el 1660. El mateix lloc el va ocupar posteriorment (entre el 1674 i el 1909)
la comunitat de monges del mateix orde, el
de Valldonzella. Aquest monestir va patir els
efectes de la guerra dels Segadors i fou des-
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Fotografia general del
sector de la necròpolis
de l’època moderna en
l’àmbit nord-est del
solar.

truït el 1652. El 1674, la comunitat va passar
a residir a l’antic priorat de Santa Maria de
Natzaret. Del conjunt de les dependències
d’aquests dos complexos conventuals, tan sols
se’n preserva el portal de l’entrada al recinte,
a l’actual carrer de la Verge xamfrà amb el
carrer de Torres i Amat.
Dipòsit de l’època
medieval reblert de
material ceràmic i ossos
humans a finals del
segle xvi.

Priorat de Santa Maria de Natzaret
Les estructures arqueològiques documentades
més antigues en aquest espai corresponen a
un mur de carreus que devia travessar d’oest
a est la finca actual. Per l’afectació de l’habitatge del segle xix, es van poder documentar
dos trams, construïts amb gresos de Montjuïc
i argamassa de morter marronós. Presentava una amplada de 0,30 m i una orientació
nord-sud; aproximadament, la cota superior
oscil·lava entorn dels 16,60 msnm, i la inferior
estava a 14,28 msnm. La cronologia d’aquesta estructura podria estar relacionada amb la
construcció primerenca del priorat a principis
del segle xiv, i devia estar en ús fins a finals del
segle xvi, amb l’ocupació de la comunitat de
Valldonzella.
Possiblement, el parament devia formar part
d’un aterrassament de l’àmbit amb una doble
funció de protecció i defensa dels sediments
aportats per la riera que passava per l’actual
ronda de Sant Antoni. Això queda constatat
per la tècnica constructiva de l’estructura murària, a partir de les obertures ben simètriques
per afavorir el drenatge. A la vegada, també
podria estar relacionada amb una estructura
subterrània vinculada a l’aigua, d’alguna possible explotació agropecuària existent, tipus masia d’època medieval, que devia ser aprofitada
pel priorat de Santa Maria de Natzaret. Per la
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documentació històrica coneixem l’existència
del Mas Moneder en aquest àmbit, que va ser
comprat per construir el priorat.
Morberia/necròpolis
Justament, abans a l’establiment de les monges
de Valldonzella al priorat de Natzaret el 1660,
el 5 de novembre de 1653 s’intentà buscar un
indret de la ciutat de Barcelona per als casos
d’infecció registrats. Es demanava com a lloc
més adequat «el monestir de Natzaret, hahont
la poca freqüentació de persones y los ayres
saludables que corren en aquella part, confia

Imatge de dues fosses d’inhumació excavades al subsol, relacionades amb la
morberia dels anys 1653 i 1654.

en aquell puesto a propòsit, haont son portats
los que patexen aquesta desditxa» (Madurell, 1966: 276-277). Per aquesta raó, sabem
que, a partir del dia 6, s’instal·là la morberia
en el monestir i perdurà fins al maig del 1654,
quan el contagi va ser extingit.
La intervenció arqueològica ha confirmat
que, al sector nord-est de la finca actual, un
espai va ser utilitzat com a necròpolis durant
els anys 1653 i 1654. Es tracta d’un espai que
possiblement s’estén a la finca adjacent, format
per una gran quantitat de fosses d’inhumació
excavades als llims en un àmbit molt acotat del
solar intervingut. Corresponen a poc més de 20
estructures negatives d’unes mides que oscil·
len entorn dels 1,80-2,40 m per 0,50-0,40 m
d’amplada, i entre els 16,20 i els 15,90 msnm.
Els individus estaven disposats en orientació
sud-nord sense aixovar conservat, i majoritària
ment devien estar en caixes de fusta, ja que
s’ha documentat un gran volum de claus de
ferro. A més, hi ha un conjunt d’unes set fosses
d’inhumació orientades en direcció oest-est, de
dimensions reduïdes, que podrien estar vinculades a l’edat infantil dels cossos. Presenten un
alt estat d’arrasament, amb una cota superior
entorn dels 16,20 msnm i una potència que no
passa dels 10 cm.
Aquestes estructures excavades estan retallades entre si, amb un conjunt d’individus d’una
mica de més de 30 cossos en connexió ana
tòmica, que han estat afectats per la reobertura de noves fosses o per encabir nous cossos
dins de les mateixes obertures ja practicades.
També es documentà part d’un gran dipòsit
amb una quantitat elevada de ceràmica que
presentava un nombre considerable de restes
humanes sense connexió anatòmica. Algunes
estructures muràries de l’edifici de finals del
segle xix van afectar algunes sepultures. A falta
de l’estudi antropològic, manca per quantificar el nombre mínim d’individus que van ser
enterrats en aquest àmbit.
Santa Maria de Valldonzella

Sepultures de dos individus infantils de la necròpolis de l’època moderna.

Durant la intervenció arqueològica s’han
localitzat un conjunt d’estructures muràries
vinculades al convent de Valldonzella. Principalment, corresponen al límit meridional,
i consisteixen en murs construïts amb gresos
de Montjuïc amb morter blanquinós molt
compacte, que oscil·len entorn dels 17,7017,30 msnm; la cota inferior està al voltant
dels 16,50 msnm. La datació atribuïda és de
la segona meitat del segle xvii, i devia estar en
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Detall de l’estat final de
les fosses excavades de
la necròpolis vinculades
a la morberia de mitjan
segle xvii.

D’altra banda, es va estudiar part d’una claveguera formada per pedres calcàries no escairades amb maons d’uns 1,30 m de llargària
conservada per 0,80 m d’amplada, amb una
orientació nord-oest. Amb una datació de la
segona meitat del segle xvii, la solera estava composta per maons disposats en posició
horitzontal i una amortització de finals del
segle xviii i principis del segle xix. n Jordi
Ramos Ruiz, Vanesa Triay Olives
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Vista d’un dels murs del
sector de llevant de la
finca que devia formar
part del límit de l’espai
conventual de
Valldonzella a la segona
meitat del segle xvii.

ús fins a la dècada del 1870. En aquest àmbit
del sud de la finca, hi devia haver part de la
zona enjardinada o del pati del convent, on
es van poder documentar les restes d’un basament de pilar format per pedres no escairades
i morter de tonalitat marronosa, de 0,60 m
de llargària per 0,60 m d’amplada, amb una
orientació nord-oest.
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Carrer del Sant Crist, 70-72
Plaça d’Ibèria, 5
Refugi número 819
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Altmedieval – contemporània.

Ubicació
Carrer del Sant Crist,
70-72 / Plaça d’Ibèria, 5

Paraules clau
Camp de sitges. Necròpolis. Refugi antiaeri número
819.

Districte
Sants-Montjuïc
Dates
Gener del 2018 – maig
del 2019
Codi
013/18
Motiu
Projecte executiu d’un
equipament comunitari i
d’un edifici d’habitatges
plurifamiliars
Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Antequem, SL
Direcció tècnica
Carles Navarro Barberán
i Dídac Pàmies Gual
Aixecament de
planimetria,
digitalització de plànols
i fotografia
Dídac Pàmies Gual i
Carles Navarro Barberán

La intervenció arqueològica que es va portar
a terme de manera subsidiària a les obres del
projecte executiu d’un equipament comunitari
i d’un edifici d’habitatges plurifamiliars situat
a la plaça d’Ibèria, 5, amb el carrer del Sant
Crist, 70-72, al districte de Sants-Montjuïc, va
posar al descobert diverses restes arqueològiques amb un ventall cronològic molt ampli,
que va des dels segles v-vii fins al segle xx. Les
restes corresponen a 19 sitges que pertanyen
a tres fases cronològiques diferenciades, tres
enterraments de fossa simple, restes muràries,
un pou, un hipogeu i una mina d’aigua. També
es van documentar dos accessos al refugi número 819 de la Guerra Civil espanyola.
En el moment d’iniciar el seguiment arqueològic, el solar estava lliure d’edificacions i presentava dos nivells o terrasses. A grans trets, la
banda est, la central i la sud-oest es trobaven en
un pla inferior, a la cota 36,85 msnm amb una
superfície de 443,8 m2, mentre que la banda
nord i l’oest (formant una L en planta) contenien la terrassa superior a 39,37 msnm i abraçaven una superfície de 156 m2. A ambdós sectors

es va localitzar un primer nivell d’enderroc de
l’antic centre d’esplai i edificis annexos vinculats a la parròquia de Santa Maria de Sants.
Un cop retirada la runa, es va constatar l’existència de restes arqueològiques al subsol excavades
totalment al substrat geològic format per un
dipòsit quaternari de margues grogues i guixos.
Les restes es poden agrupar en cinc fases cronològiques diferenciades:
Fase i (segles v-viii)
Abraça quatre sitges, tres de les quals presenten
una alineació est-oest i se situen a tocar de l’església actual, mentre que l’altra (estructura 85)
se situa a aproximadament 2,50 m vers el sud
respecte a les anteriors.
Són de secció troncocònica amb diàmetres
d’entre 1,50 i 2,20 m. La profunditat de les
sitges més septentrionals és de 0,60 m i la sitja
meridional conserva fins a 1,10 m de profunditat. Aquesta diferència de profunditat es deu
al fet que antigament l’espai estava configurat
com una petita elevació amb pendent descendent vers el sud i actualment és un espai pla,
cosa que comporta que les restes situades més
al nord presentin un arrasament superior.
El rebliment que presenten és homogeni i
està format per diversos estrats de matriu argilosa poc compacta, amb restes de carbons i
en alguns casos amb fragments irregulars de
pedres. El material ceràmic recuperat dels rebliments ens proporciona una cronologia cap
als segles v i vii i, entre els objectes trobats, destaca una vora d’àmfora africana de forma 61d
(mitjan segle vi i segle vii), ceràmica comuna
de Lipari (segles iv-vii), ceràmica eivissenca
tardoantiga (segles iv-vii) i ceràmica de cocció
reduïda, amb decoració de línies incises disposades horitzontalment, a més d’altres elements
de tradició romana com ara fragments de dòlia,
tègula i marbre motllurat.
Fase ii (segles x-xiv)

Sitja estructura 85. Foto: Carles Navarro

Durant aquesta fase es continua utilitzant l’espai com a zona d’emmagatzematge, atès
que es van documentar un total de 10 sitges,
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Sitja estructura 10. Foto: Carles Navarro

Sitja estructura 17
en primer pla i sitges
estructures 13 i 14 en
segon pla i d’esquerra
a dreta.
Foto: Carles Navarro

que al mateix temps es poden subdividir en
dues subfases constructives, una primera entre
els segles xi i xii i una segona entre els segles xiii i xiv.
Pel que fa a les sitges de la primera subfase,
una de les estructures està situada al centre del
solar, i les altres dues, a la banda est. Presenten
planta circular amb un diàmetre que oscil·la
entre els 1,20 i els 20 m i una profunditat d’entre 0,70 m, l’estructura menys profunda, i 1 m,
la resta. A excepció de la sitja situada al centre del solar (estructura 17), que és de secció
troncocònica, la resta són de secció còncava
amb més o menys grau de pronunciament de
curvatura al fons.
El material moble recuperat dels rebliments
respectius inclou ceràmica de cuina de cocció

oxidant amb pàtina allisant a l’exterior i decoració amb línies incises horitzontals, corresponent a olles amb llavi exvasat a l’exterior, i ens
proporciona una cronologia vers els segles xi
i xii.
Les sitges ubicades cronològicament cap als
segles xiii i xiv es localitzen al centre-est del
solar. Presenten planta circular majoritàriament amb un diàmetre d’1,30 m, a excepció
de dues de les sitges, amb diàmetres de 2 i 1 m
(estructura 10), respectivament. La profunditat
oscil·la entorn els 2 m i són de secció còncava,
llevat de dues estructures de secció troncocònica, una de les quals té només 0,22 m de
profunditat.
El material ceràmic extret dels rebliments està
format per produccions de ceràmica vidriada
de color verd gòtic i melats, produccions de
verd i manganès amb decoració zoomorfa
o fulles radials i produccions valencianes de
blanc i blau amb motius vegetals com ara palmetes i fulles i ens proporciona una cronologia d’amortització de les estructures vers els
segles xiii i xiv.
D’aquest mateix moment s’ha documentat
l’estructura 8. Està situada a l’est del solar i
correspon a un retall de planta i secció rectangular disposat de nord-oest a sud-est, amb
una longitud visible de 3,8 m, una amplada
de 3,2 m i una profunditat de 0,40 m. Està excavada a l’estrat natural i en desconeixem les
dimensions reals, atès que per l’extrem sud-est
està seccionada pel carrer del Sant Crist, situat
a una cota inferior respecte al solar.

Retall estructura 8. Foto: Carles Navarro

L’estructura aprofita el terreny natural com a
paret, excepte l’extrem nord-oest, on presenta
un reforçament de la paret mitjançant un petit
mur disposat de nord-oest a sud-est, amb una
longitud d’1,50 m, una amplada de 0,50 m i
una alçària de 0,50 m, construït amb pedra
irregular lligada amb morter de calç de color
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Inhumació estructura 28.
Foto: Elisenda Moix

rosat. La construcció d’aquest mur es deu al fet
que l’estructura requeria unes parets sòlides
i en aquest punt, com que se seccionà la sitja
de l’estructura 85, aquestes condicions no es
donaven.
D’altra banda, al centre del retall s’hi ha identificat una acumulació de pedres irregulars amb
una disposició nord-oest – sud-est d’1 m de longitud, 0,75 m d’amplada i 0,25 m d’alçària de
la qual desconeixem la funcionalitat.
El fet que el retall no seccioni cap sitja de la
fase ii i que l’estrat d’amortització ens proporcioni una cronologia cap als segles xiv i xvi
ens porta a plantejar la hipòtesi que es podria
tractar d’una estructura ubicada cronològicaAccés a l’hipogeu
estructura 31.
Foto: Elisenda Moix

ment vers els segles xiii i xiv. Tanmateix, en
desconeixem la funcionalitat, tot i que apuntem la idea que es podria tractar d’una zona
de treball o emmagatzematge.
La part sud-est del retall està seccionada
per la rasa de construcció d’un dels accessos
al refugi antiaeri número 819, construït durant
la Guerra Civil espanyola.
Hi ha sis estructures a les quals, per falta de
material ceràmic relacionat, no ha estat possible atribuir una cronologia determinada. No
obstant, atès que es tracta de quatre sitges i dos
retalls, és versemblant pensar que es podrien
ubicar cronològicament en aquesta fase.
Fase iii (segles xv-xviii)
Aquesta fase es caracteritza per un canvi de
funcionalitat de l’espai, ja que es deixen
de banda les sitges i es construeixen petites
edificacions destinades a l’ús o bé com a
habitatge o bé com a zona de treball, de les
quals només s’han conservat tres basaments
de murs. La factura que presenten és de pedres calcàries rectangulars lligades amb argila. Dues de les estructures estan disposades
d’est a oest, amb una longitud d’1 m l’una
i 0,80 m l’altra i amb una amplada i una alçària de 0,30 m. La tercera estructura murària
està disposada de nord a sud, perpendicular
a les anteriors, i té una longitud d’1 m i una
amplada i una alçària de 0,30 m. Tot i no mantenir contacte físic entre si, creiem que les
dues primeres devien configurar un únic mur
que juntament amb l’altre, formant un angle
recte, limitaven un espai del qual no s’ha conservat cap més vestigi, atès l’elevat grau d’afec-
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tació que presenta el solar a conseqüència
d’actuacions posteriors.

només conserva algunes costelles dretes, part
de les vèrtebres dorsals i el fèmur dret.

No s’ha identificat cap nivell arqueològic que
proporcioni una cronologia clara respecte al
període de funcionament més enllà del fet que
estan construïts damunt de dues sitges, motiu
pel qual se’ls pot atribuir una cronologia post
quem dels segles xiii i xiv.

Desconeixem cronològicament en quin moment es podrien haver fet aquests enterraments, però la localització d’un fragment de
ceràmica vidriada de color marró a l’interior
de la tomba de l’estructura 28 ens proporciona
una cronologia molt àmplia entre les acaballes
de l’època medieval i l’època moderna.

A la banda oest del solar, a la terrassa superior,
un cop retirat l’estrat de runa contemporània
es van identificar tres sepultures de fossa simple i planta oval, excavades al substrat geològic i amb els individus dipositats en posició
decúbit supí. Les tres fosses estan disposades
d’oest a est i presenten diferents graus d’afectació. Una de les sepultures està situada més
al nord i està seccionada per la fonamentació
de formigó d’un edifici construït al segle xx.
Conserva part de les costelles dretes, les vèrtebres lumbars, l’avantbraç esquerre i coxal i
el fèmur esquerre.
A 4,20 m cap al sud hi ha la sepultura de l’estructura 28, que es conserva intacta amb l’individu
amb els braços paral·lels al tors, els avantbraços
completament flexionats i les mans descansant
damunt el tors. Les extremitats inferiors estan
estirades cap a l’est.
La tercera sepultura es troba a 60 cm vers el
sud i també presenta un grau elevat d’afectació
pel clavegueram del segle xx, de manera que

Fase iv (segles xviii-xix)
Al sud de la terrassa superior es localitzen
dues estructures que sembla que configuren
un àmbit de planta rectangular, tot i que
aquest àmbit està seccionat tant per la banda
de llevant com per la de migdia. La primera
està formada per dos murs perpendiculars
que formen un angle de 90 graus i són pedra
irregular i maó lligats amb morter de calç, amb
una longitud del tram est-oest de 85 cm i del
tram nord-sud de 92 cm, una amplada de 30 cm
i una alçària de 45 cm. A la part inferior conserva un rajol de pla que podria correspondre
a l’únic element conservat de paviment.
Per la banda est i seguint l’alineació del tram
est-oest hi recolza l’altra estructura. Es tracta
d’un mur de pedra irregular lligada amb morter de calç de color rosat i que té una longitud
d’1,7 m, una amplada de 30 cm i una alçària
també de 30 cm.

Vista general dels
accessos 2 i 3.
Foto: Carles Navarro

ACCÉS 3

ACCÉS 2
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nord excavat a l’estrat natural. L’escala d’accés
està bastida amb murs d’obra de maó de pla
a trencajunt lligat amb morter de calç amb
dues fornícules laterals. Damunt dels murs hi
descansa la coberta de volta de maó de pla
de dos gruixos. A l’extrem inferior de l’escala
hi ha una sala excavada al subsol sense cap
mena de bastiment i de planta circular, amb
un diàmetre de 2,20 m i coberta amb cúpula
amb una alçària de 2,30 m al punt central.
A tot el perímetre conserva un banc continu
amb nou cubetes de 0,20 m de diàmetre, que
estan repartides de manera equidistant i
que probablement es feien servir per encabir-hi algun tipus de recipient ceràmic (càntir,
olla, bací, etc.).

Accés 2, tram 1B.
Foto: Carles Navarro

Ambdues estructures estan construïdes seccio
nant l’estrat natural formant un espai semi
soterrat del qual desconeixem la funcionalitat.
S’emmarquen en un ventall cronològic molt
ampli, atès que les relacions estratigràfiques no
ens permeten acotar el període de funcionament. No obstant, com que es tracta de murs
de maçoneria, els hem ubicat cronològicament
vers els segles xviii i xix.
Més al nord es localitza l’estructura 31, que
correspon a un hipogeu amb disposició sudAccés 3.
Foto: Carles Navarro

El primer nivell de circulació localitzat cor
respon a un paviment de rajols de pla disposats de manera irregular lligats amb morter
de calç, tot i que n’hi ha d’anteriors formats
per diferents nivells d’argila amb restes d’elements mobles integrats per una pipa de caolí,
ceràmica vidriada amb decoració à taches noi
res, ceràmica vidriada de color marró amb
jaspiat tipus fregall i un interruptor amb el
segell de la fàbrica La Pajarita, entre d’altres,
i que ens proporcionen una cronologia vers
els segles xviii i xix.
Al solar també s’han documentat dos elements
destinats al subministrament d’aigua. Al sudoest de l’hipogeu es documenta un pou de
planta circular d’1,15 m de diàmetre bastit
amb maó de pla lligat amb morter de calç fins
a una profunditat de 2 m. Val a dir que a la
part superior conserva un tram de mur de
pedres lligades amb morter de calç, amb una
amplada i una alçària de 40 cm pel que fa al
brocal.
A la zona de ponent del solar s’hi conserva una
mina d’aigua disposada de nord a sud amb
un pendent descendent cap al sud. Presenta
una longitud de 35,80 m, una amplada d’1 m
i una alçària d’1,50 m i està bastida amb parets
de maó de pla a trencajunt lligat amb morter de
calç que sustenten una volta de carreuons.
La solera està formada pel terreny natural mateix, amb una petita capa de morter de calç i
una lleugera depressió central que forma un
canaló longitudinal per on transcorria l’aigua.
A la banda oest s’hi documenta una canalització ceràmica de 10 cm de diàmetre i recoberta
amb obra.
La mina està seccionada a l’extrem nord per
un dels accessos al refugi número 819, mentre
que l’extrem sud està obstruït per runa.
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Fase v (segle xx)
Al sud del solar i a tocar del carrer del Sant
Crist s’han localitzat dos accessos al refugi
número 819, construït durant la Guerra Civil
espanyola. Ambdós accessos se sumen a l’accés 1, situat a la façana de ponent de l’edifici
que dona a la plaça d’Ibèria, a tocar de la paret de tancament de la plataforma elevada de
l’escalinata d’accés a l’església, que ja va documentar l’arqueòleg Josep Maria Vila l’any 2016
(Vila, 2018).
L’accés 2 està situat a l’extrem oest del solar.
Presenta planta en forma de S i consisteix en
un tram (tram 1B) disposat de sud a nord amb
una longitud de 6 m, una amplada d’1,10 m (a
excepció de l’extrem nord, on s’amplia fins
als 1,20 m) i una alçària de 2,10 m, amb 16 graons
de maó de pla separats per un replà. La coberta està feta amb volta de canó de maó de pla de
dos gruixos lligats amb ciment i està sustentada
damunt de parets de maó de pla que tenen un
gruix de 14 cm. A l’extrem nord gira vers l’est
Accés 3. Tram 1.
Foto: Carles Navarro

formant un angle de 90 graus i enllaça amb el
tram de refugi ja documentat l’any 2016.
L’accés 3 se situa a l’extrem est del solar i presenta la mateixa fàbrica que la descrita a l’accés 2. Forma una S en planta, amb un primer
tram que va de sud a nord, té una longitud
de 4,10 m i descendeix mitjançant 12 graons.
A l’extrem sud presenta un replà d’1,35 m de
longitud, fa un gir de 90 graus vers l’oest i dona
pas al segon tram. A l’est del replà es documenta una petita fornícula situada a 55 cm
d’altura respecte al terra. Té una amplada
de 90 cm i una fondària de 50 cm feta amb
brancals de maons posats tant de pla com de
cantell i coberta amb un arc rebaixat de maó
de pla de dos gruixos. L’alçària de la fornícula
al centre de l’arc és de 85 cm. La base de la
fornícula està revestida amb maons de pla, i
el fons, amb maons col·locats de cantell, tot
lligat amb ciment.
El segon tram de l’accés 3 presenta una longitud de 3,30 m. Salva el desnivell mitjançant
tres graons que finalitzen amb un altre replà
d’1,90 m de longitud, on el corredor fa un
segon gir de 90 graus cap al nord i dona lloc a
un tercer tram, al qual no s’ha pogut accedir,
ja que està obstruït per grans carreus irregulars i runa.
A la banda sud del replà es localitza una obertura amb brancals de maó de pla que sustenten
un arc rebaixat de maó de pla de dos gruixos
i que precedeix una petita sala d’1 m de longitud, 0,80 m d’amplada i 1,70 m d’alçària.
Tant a l’accés 2 com a l’accés 3 es localitzen
claus clavats a la paret, just on arrenca la volta,
emprats per sustentar l’enllumenat que permetia il·luminar l’espai durant el procés de
construcció. n Carles Navarro Barberán, Dídac
Pàmies Gual
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Paraules clau
Plaça de Sant Jaume. Prospecció geofísica.

Motivació i objectius de la intervenció
Aquest article exposa els resultats preliminars
de les prospeccions geofísiques que es van efectuar al centre històric de Barcelona, concretament a la plaça de Sant Jaume i el seu entorn.
L’estudi s’emmarca en el conjunt d’accions promogudes pel Servei d’Arqueologia de Barcelona per ampliar el coneixement del nucli antic
de la ciutat i correlacionar les dades existents
fins avui amb uns estudis que aportin dades
sobre la topografia de la Bàrcino romana.
Així doncs, cal considerar aquesta aportació a
l’Anuari com una part d’un estudi en curs, del
qual es detallaran únicament el plantejament
de l’estudi i els paràmetres metodològics i es
farà un repàs dels àmbits d’interès descrits en
les prospeccions. S’ha considerat pertinent ferho així, atès que està pendent una important
tasca d’avaluació i de verificació arqueològica
dels diferents espais d’interès definits per les
prospeccions i la documentació aportada per
aquest estudi.
A desgrat de tractar-se d’una àrea de gran interès arqueològic, el coneixement actual del subsol es basa en la suma d’informacions aportades
per intervencions parcials, la més important
de les quals correspon a les restes medievals i
romanes excavades al subsol de l’edifici del Departament de la Presidència de la Generalitat,
al carrer de Sant Honorat (Florensa, 2003).
També cal destacar les intervencions de Gemma Caballé en un immoble del carrer de Freneria (Caballé, 2013), que han proporcionat
novetats significatives en la comprensió de la
topografia de l’antiga ciutat romana, i la intervenció de Sara Marín (Marín, 2007) en un
altre interior del carrer del Paradís.
Altres intervencions de menor envergadura són
les que s’han dut a terme a la planta baixa del
Palau de la Generalitat (Sánchez, 1994; Aguelo, 2010) o en el marc del seguiment d’obres al
carrer del Bisbe o al carrer de la Pietat.
La trama urbana que forma l’àmbit de l’estudi
té una evolució necessàriament complexa, ja

que acumula nivells d’ocupació des de l’època
romana fins a l’actualitat. Les diferents interpretacions de la distribució urbana de l’època
romana s’han basat en bona part en la ubicació
i l’orientació del temple d’August al carrer del
Paradís i en la domus localitzada al carrer de
Sant Honorat, que ha portat a inferir la ubicació del fòrum de la ciutat al seu entorn, però
amb unes dimensions que encara no s’han
pogut establir.
Però sens dubte, la reocupació de l’espai des de
l’època tardoantiga fins a finals del segle xviii,
i de manera més dràstica durant el segle xix,
ha modificat radicalment la geometria del centre històric de Barcelona i, per extensió, també
la seva topografia.
Aquest treball té per objectiu aportar informació sobre el subsol de l’àrea d’estudi, tot i que
en bona part se centra en l’exploració amb
georadar dels carrers actuals i, per tant, d’una
mostra novament parcial i discontínua.
Tal com s’exposarà, l’estudi ha afrontat diferents problemes metodològics i interpretatius derivats de la mateixa geologia local
o de la interpretació de les dades, que han
recomanat repetir les prospeccions als espais
més amplis (carrer de la Pietat, plaça de Sant
Jaume) per validar els resultats i establir-ne
la interpretació.
Àrees explorades
Com s’ha esmentat, el projecte es va basar en
la realització de prospeccions amb georadar
en l’àmbit del centre històric de Barcelona en
els espais accessibles que configuren els carrers
al nord de la plaça de Sant Jaume. Aquesta àrea
incloïa els carrers de Jaume I, de Sant Honorat,
de Sant Sever i del Bisbe, la baixada de Santa
Clara i els carrers de la Pietat, de Freneria i de
la Llibreteria, a més d’un tram del carrer del
Paradís.
Com s’exposarà en els apartats següents,
els treballs de prospecció van incloure una
segona fase que es va dur a terme el febrer
del 2018, la qual va consistir en noves exploracions a la plaça de Sant Jaume i el carrer
de la Pietat.
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Àrees explorades
sobre plànol
topogràfic 1:1.000.
Font: Ajuntament de
Barcelona

Atesa la complexitat del medi urbà, es va recollir informació històrica a través de consultes
en línia a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). L’objectiu d’aquestes cerques
era localitzar dades que permetessin inferir
característiques del subsol de les àrees estudia
des, relatives a la presència de clavegueram,
instal·lacions o obres que afectessin el subsol.
Dins d’aquest grup de documents foren especial
ment interessants les aportacions dels plànols
de l’àrea de la plaça de Sant Jaume abans de
l’obertura de la plaça de la Constitución (com
es denominava en aquells temps) a la dècada
del 1820. En segon terme, la documentació relativa a la pavimentació de la plaça a la dècada
del 1950 també va ser d’ajuda per identificar
diferents elements detectats en les prospec
cions. En els àmbits dels carrers de la Pietat
i dels Comtes, es van localitzar documents de
cartografia històrica que permeten entendre
aspectes relatius a la construcció del clavegueram a finals del segle xix i la seva afectació
sobre el registre arqueològic.
També es van considerar les dades accessibles
en línia de la Carta Arqueològica de Barcelona,
d’on es van extreure les memòries d’intervenció de diferents excavacions a l’àrea d’estudi
(vegeu la bibliografia). Es van considerar sobretot els treballs de Gemma Caballé al carrer
de Freneria, de Xavier Aguelo al Palau de la
Generalitat, de Francesc Florensa al carrer de
Sant Honorat i de Sara Marín al carrer del Paradís. Tot i això, es van considerar rellevants
altres intervencions no documentades i només

esmentades a la Carta Arqueològica de Barcelona, com ara les excavacions del 1928 al carrer
dels Brocanters o la localització d’una possible
claveguera de l’època romana al carrer de la
Pietat a la dècada del 1950.
Finalment, donada la importància de la topografia per a l’estudi del subsol de la ciutat
antiga, també es van extreure dades del model
digital del terreny de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC).
Estratègia de prospecció i metodologia
En la fase de preparació d’aquest estudi es van
examinar dades de georadar obtingudes anteriorment en àmbits propers a l’àrea d’estudi
(prospecció a la basílica dels Sants Màrtirs Just
i Pastor i prospecció en un tram del carrer
d’Ataülf), a fi d’establir la viabilitat del projecte i els problemes metodològics que se’n
podrien derivar.
La constatació que les propietats físiques del
subsol d’aquests espais oferien medis conductius (materials argilosos, granítics, aportacions
al·lòctones i alt contingut en humitat i matèria
orgànica) va posar en relleu que probablement
les dades que es poguessin obtenir estarien limitades a profunditats de fins als 1,50 m sota
superfície. En conseqüència, es va optar per
implementar una metodologia basada en dades d’alta resolució per obtenir imatges tan
precises com fos possible dins del rang limitat
de profunditats.
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Després de la recollida d’informació proporcionada pel Servei d’Arqueologia, el plantejament de la prospecció es va centrar a establir
una metodologia adaptada a les complexes
condicions del subsol del centre històric de
Barcelona.
Efectivament, els estudis previs posen en evidència l’abundància de conduccions en nivells
superficials a tota l’àrea d’estudi, tant actius
com inactius. Les intervencions arqueolò
giques en àmbits propers sempre han estat
de caràcter parcial i de petites dimensions, de
manera que només s’han pogut establir trets
de l’estratigrafia molt locals i estructures aï
llades. Tot i això, s’han descrit casos en què la
profunditat de les estructures de nivells romans s’inicien a cotes superficials (carrer de
Freneria, Palau de la Generalitat) i altres casos
en els quals s’inicien a cotes per sota dels 1,20 m
sota superfície.
Aquesta disparitat de profunditats s’ha asso
ciat a la possible disposició en terrasses de l’àrea
pública de la ciutat romana. Això podria propiciar que, en els nivells més elevats del turó
(carrer del Bisbe, carrer de la Pietat), les estructures de l’època romana es trobessin a menys
profunditat que les disposades als vessants,
que podrien haver estat cobertes progressivament amb l’amortització de l’urbanisme romà
en les èpoques tardoantiga i medieval. Una
aproximació a aquesta disposició es fa evident
en les representacions del model digital del

terreny. S’aprecien dues plataformes de més
elevació: una situada al voltant del carrer de
la Pietat i la seva confluència amb el carrer
del Bisbe (15,50-16,50 msnm), i una segona
ubicada més al sud, al voltant de l’edifici actual de l’Ajuntament (14-14,50 msnm). Entre
aquestes dues plataformes elevades s’hi ubica
una inflexió a la plaça de Sant Jaume, on les
cotes es mantenen entre els 12 i els 13 msnm.
D’acord amb aquestes informacions, es va establir que la metodologia de prospecció s’havia
de basar en una resolució (lectures per metre
quadrat) alta per poder definir objectes constructius complexos, i en una penetració que
almenys assolís una cota d’1,50 m sota superfície amb qualitat suficient. Cal remarcar, però,
que la penetració en profunditat dels sistemes
de georadar depèn en bona part de les condicions geològiques locals i de la freqüència del
sistema aplicat i, per tant, aquest paràmetre
no depèn únicament de l’aparell utilitzat per
fer les mesures.
Tal com s’exposarà, els problemes de definició en les dades obtingudes amb el primer
sistema de georadar aplicat (Impulse Radar
Raptor de 400 MHz), especialment als àmbits
de més interès a la plaça de Sant Jaume i al
carrer de la Pietat, van recomanar una segona
exploració que es va efectuar amb el sistema
IDS Fast Wave de 600 MHz, amb una resolució
més baixa.

Model digital del terreny
de 2 × 1 m amb isolínies
cada 0,5 m (esquerra)
i correspondència amb
el mapa urbà (dreta).
Font: ICGC
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Sistemes de georadar aplicats. A l’esquerra, sistema Impulse Radar Raptor de 400 MHz, i a la dreta, sistema IDS de 600 MHz.
Fotos: Helena Ortiz-Quintana

Sistemes aplicats i ajustaments
Taula 1. Paràmetres de
l’adquisició de les dades
de georadar amb el
sistema Impulse Radar
Raptor.

Mètode

Georadar

Sistema

Impulse Radar Raptor

Sensor

400 MHz

Nombre de sensors

8

Separació entre sensors

0,085 m

Enregistrador de dades

Panasonic CF-20

Propietat mesurada

Amplitud (SI)

Configuració

Taula 2. Paràmetres de
l’adquisició de les dades
de georadar amb el
sistema IDS Fast-Wave.

Freqüència

Finestra de temps

Nombre de mostres
per traça

400 MHz

100 ns

510

Resolució

0,05 × 0,085 m

Posicionament de les dades

Codificador integrat i estació total robòtica

Extensió explorada

5.600 m²

Mètode

Georadar

Sistema

RIS HI-MOD (IDS)

Sensor

TR600 FW

Nombre de sensors

5

Separació entre sensors

0,20 m

Enregistrador de dades

Panasonic CF-18

Propietat mesurada

Amplitud (SI)

Configuració

Freqüència

Finestra de temps

Nombre de mostres
per traça

600 MHz

60 ns

512

Resolució

0,02 × 0,20 m

Posicionament de les dades

Codificador integrat i coordenades locals

Extensió explorada

3.179 m²
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Processament de les dades

Treballs de prospecció

El processament de les dades es va fer en dues
fases: la correcció d’errors de posicionament i
interferències de les dades, i la posterior integració d’aquestes dades en un sol bloc tridimensional. La correcció de les dades es va fer aplicant
un filtre passabanda (band-pass), per eliminar
sorolls de freqüència, i, després, un filtre de fons
(background), per eliminar sorolls del sistema. En
casos específics es va aplicar migració per millorar la precisió en la reproducció de conduccions
i altres estructures. Un cop corregides les dades,
es van integrar en un bloc tridimensional, mitjançant el programa GPR-Slice.

Les prospeccions es van dur a terme en dues fases. Una primera fase, executada les nits del 14
i el 15 de novembre de 2017, va consistir en la
cobertura de l’àrea d’estudi completa, és a dir,
la plaça de Sant Jaume i els carrers de Jaume I,
de Sant Honorat, de Sant Sever i del Bisbe, la
baixada de Santa Clara i els carrers de la Pietat,
de Freneria i de la Llibreteria, a més d’un tram
del carrer del Paradís.

Finalment, es van generar visualitzacions en
planta de les dades obtingudes a profunditats
successives, per identificar els elements d’interès. Es van generar 25 plantes o talls horitzontals de cada àrea explorada corresponents a
gruixos de 0,16 m de profunditat, de 0 a 1,80 m
sota superfície, encara que en la major part
dels casos la profunditat efectiva no va superar
els 1,50 m.
SIG del projecte: sistematització i interpretació
Les dades obtingudes en les prospeccions es
van incloure en un projecte SIG específic amb
la informació cartogràfica de l’àrea d’estudi
per establir les interpretacions i generar els
gràfics de resultats. El sistema SIG del projecte
es va crear utilitzant l’aplicació lliure Quantum
Gis 2.8. Totes les dades utilitzades es van basar en el datum ETRS89 31N (EPSG: 25831).
La cartografia de base utilitzada es va obtenir
de la infraestructura de dades de l’ICGC, com
també de dades en línia de l’Ajuntament de
Barcelona en format WMS. Aquesta cartografia incloïa imatges aèries vigents i històriques
i bases topogràfiques d’escales variables. Les
dades obtingudes en totes les prospeccions
es van incorporar al sistema SIG del projecte
per interpretar les dades obtingudes en el seu
context topogràfic i generar la cartografia de
resultats final.
A partir de la seqüència de talls horitzontals
o vistes en planta a profunditats successives es
van generar esquemes d’interpretació de les
dades per facilitar-ne la comunicació de manera gràfica. Aquests formats consisteixen en
esquemes d’interpretació per profunditats, que
mostren les anomalies detectades en diferents
colors segons la profunditat, i esquemes de síntesi, que consisteixen en dibuixos vectorials
que presenten la geometria dels objectes del
subsol de manera esquemàtica per facilitar-ne
la comprensió.

Aquest primer conjunt de dades, obtingudes
amb el sistema de georadar Impulse Radar Raptor de 400 MHz, foren processades per obtenir visualitzacions del subsol en una seqüència
de 25 talls horitzontals o vistes en planta representatius de lapses de 15 cm de profunditat,
de 0 a 1,80 m de profunditat. Després de les
primeres anàlisis, es va fer palès que les dades
presenten una qualitat irregular, ja que ofereixen millors paràmetres de definició en trams
com el carrer de la Llibreteria o del Bisbe, mentre que en l’àmbit de la plaça de Sant Jaume la
definició és més pobra.
La importància dels àmbits de la plaça de Sant
Jaume i del carrer de la Pietat és evident, atès
que es tracta dels espais oberts més extensos
de tota l’àrea d’estudi i, per tant, susceptibles
d’oferir un context interpretatiu més ampli. En
conseqüència, es va establir la necessitat de fer
noves exploracions en aquests àmbits, en les
quals es va aplicar un sistema de georadar amb
freqüència i paràmetres d’adquisició diferents.
L’objectiu d’aquesta segona exploració, que
es va fer el 20 de febrer de 2018, es va centrar
en la cobertura d’aquests dos espais amb un
sistema de geroadar IDS equipat amb antenes
de 600 MHz, a fi de generar visualitzacions
complementàries a les obtingudes en la primera exploració.
Resum de resultats
Com s’ha dit, aquesta contribució a l’Anuari
pretén reflectir només el plantejament, la metodologia i els espais explorats, a falta de dur
a terme noves accions al voltant de l’estudi del
centre de Bàrcino que ofereixin elements de
validació o verificació de les dades aportades
per les prospeccions geofísiques.
A tall de resum dels resultats de les prospeccions, s’exposen únicament els aspectes més
rellevants extrets de les dades i de les seves
interpretacions, que —hi insistim— requeriran nous elements de confrontació i validació
arqueològica.
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Prospecció amb el sistema Impulse Radar Raptor de
400 MHz (14-15 de novembre de 2017)

lies de reflectivitat també fragmentades per
les conduccions.

En termes generals, les dades obtingudes en la
primera prospecció amb el sistema de georadar
Impulse Radar Raptor de 400 MHz ofereixen
una qualitat irregular.

Els patrons de resposta obtinguts al carrer de
Sant Honorat indiquen que en quatre àrees,
en què els nivells estan per sota dels 0,50 m de
profunditat, hi ha variacions de composició
del subsol no atribuïbles únicament a conduccions, que s’interpreten com la presència de
possibles restes constructives.

Aquesta irregularitat deriva de les propietats
mateixes del sòl de l’àrea de prospecció, on
dominen materials argilosos, sauló i nivells
amb matèria orgànica, sense comptar les aportacions de materials al·lòctons derivats de tota
mena d’obres. Bona part d’aquests materials
són de caràcter conductiu, fet que tendeix a
atenuar l’abast en profunditat del georadar.
En segon lloc, l’aspecte morfològic també afegeix un factor de complexitat a les dades. La
presència de múltiples conduccions actives i
inactives va dificultar que es poguessin obtenir
imatges coherents de les restes constructives,
sovint interrompudes o fragmentàries.
En darrer terme, problemes en la qualitat de
les dades deguts al mateix sistema de georadar
van afectar especialment l’àrea explorada a la
plaça de Sant Jaume, on les representacions
obtingudes van oferir un contrast i una definició menors dels que s’esperaven.
Partint de les seqüències de talls horitzontals
o vistes en planta de les dades, es van elaborar
esquemes d’interpretació dels elements detectats en funció de la seva profunditat i atribució.
El conjunt de dades obtingut als carrers de Sant
Honorat i de Sant Sever cobrien bona part de
l’espai accessible, a excepció de l’extrem sud del
carrer de Sant Honorat, on s’ubica una instal·lació subterrània adjunta al Palau de la Generalitat.
La seqüència de talls horitzontals obtinguda
mostra un subsol dominat pels nivells de pavimentació i conduccions en els primers 0,60 m
de profunditat. Els primers 0,30 m de profunditat mostren un aspecte irregular amb resposta
heterogènia deguda a la confluència en cotes
similars dels nivells de pavimentació en pedra i els farciments immediatament inferiors.
Entre 0,30 i 0,60 m de profunditat s’aprecien
múltiples trams de conduccions i rases, moltes
de les quals són inconnexes, que indiquen la
presència de serveis anul·lats.
Per sota dels 0,60 m de profunditat es detecten
conduccions de més entitat, en la seva major
part clavegueram, mentre que al carrer de Sant
Sever les dades mostren aquestes conduccions
com a principal element reflector fins a la seva
connexió amb el carrer del Bisbe. Al carrer de
Sant Honorat es descriuen nombroses anoma-

A l’extrem sud del carrer de Sant Honorat
s’identifiquen noves anomalies interpretades
com a possibles restes constructives, en contacte amb la instal·lació de clavegueram. Atenent les dades cartogràfiques obtingudes de
l’AHCB, aquestes restes podrien correspondre
a una antiga línia de façana de l’actual casa
Moxó. Més al nord, a prop de l’accés lateral
al Palau de la Generalitat, es descriu també
una àrea amb resposta heterogènia, encara
que en aquest cas no s’aprecien estructures
de geometria identificable i, en conseqüència,
es consideren d’atribució dubtosa.
Més al nord, a prop de la confluència amb el
carrer de Sant Sever es detecta un nou àmbit
d’interès. Es tracta d’àrees amb nivells amb
resposta reflectora interromputs per conduc
cions, encara que no s’hi reconeixen estructures
amb una geometria ben definida. En ambdós
casos, no es pot descartar que les alteracions es
deguin a farciments relacionats amb la mateixa
estructura de les conduccions, encara que l’afectació de tota l’amplada del carrer podria indicar
una relació amb estructures preexistents.
Les dades obtingudes al carrer del Bisbe ofereixen una qualitat millor que les exposades
anteriorment, en bona part a causa d’una menor complexitat dels elements detectats. La seqüència de talls horitzontals obtinguda permet
distingir les primeres conduccions per sota del
paviment, a partir dels 0,25 m de profunditat, i
l’inici de les conduccions de més diàmetre per
sota dels 0,60 m. Per sota d’aquests nivells es detecta una capa homogènia atribuïda a farciments
amb sorres o terres, que ocupa part del tram central del carrer fins a profunditats de 0,80-0,90 m.
Encara que la definició obtinguda fins
als 1,50 m de profunditat és correcta, en bona
part del carrer no es detecten estructures identificables amb restes constructives, a excepció
del tram ubicat més al nord, a la confluència
amb el claustre de la Catedral.
En aquest tram es detecta un augment generalitzat de la reflectivitat per sota dels 0,50 m de
profunditat. Tot i que les estructures de les con-
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duccions i les rases en aquest espai ocupen bona
part de l’amplada del carrer, la diferència de
resposta de tot el conjunt indica també una diferència de composició que podria correspondre
a un farciment amb materials heterogenis que
es projecta per sota dels 1,60 m sota superfície.
Tampoc no es pot descartar que aquest augment
en la reflectivitat es degui a la presència de restes
constructives tallades per les conduccions.
Les dades obtingudes als carrers de Freneria i
de la Llibreteria i a la baixada de Santa Clara
tornen a oferir una qualitat desigual i posen de
manifest contextos diferenciats del subsol per
a cadascun dels carrers. El carrer de Freneria
presenta una resposta heterogènia a partir de
nivells superficials, on es detecten nombroses
anomalies d’alta i baixa reflexió interpretades
com a rases i cobertures de conduccions de
petit diàmetre.
En cotes properes als 0,30 m de profunditat
es detecta una anomalia reflectora a prop de
la confluència amb el carrer dels Brocanters.
L’anomalia consisteix en una franja reflectora
paral·lela a la línia de façana actual de l’edifici
que ocupa els números 2 i 4. Aquesta anomalia s’interpreta com a possibles restes d’una
construcció.
La baixada de Santa Clara presenta una resposta més homogènia i s’hi detecten només
conduccions de subministrament en els primers 0,70 m de profunditat. Per sota d’aquests
nivells es detecta una anomalia difusa entre
els 0,65 i els 1,30 m de profunditat que s’interpreta com a nivells de farciment heterogenis
(runes), relacionats possiblement amb el cobriment d’una rasa.
Les dades obtingudes al carrer de la Llibreteria
mostren una bona qualitat, a desgrat que els
elements detectats corresponen a conduccions
des de nivells de pavimentació. La claredat de
la resposta en tota la longitud del carrer estudiat indica un farciment més homogeni que els
altres àmbits estudiats, probablement de composició sorrenca o sense rebliments de runes.
Tot i que no es va assolir el nivell de profunditat per descriure el traçat del clavegueram,
se’n va poder detectar la rasa a partir de nivells
superiors.
La prospecció que es va fer al carrer de Jaume I
va cobrir 72 m de longitud des de la confluència
amb la plaça de Sant Jaume. Les dades obtingudes mostren una resposta clarament diferenciada de la resta d’àmbits explorats. Tal com
s’aprecia a la seqüència de talls horitzontals, es
detecten anomalies superficials (0-0,50 m) pro-

duïdes pels nivells d’asfalt del carrer i per les
successives rases de serveis que tallen els nivells
de preparació. A partir dels 0,60 m de profunditat es detecten conduccions transversals a la
confluència amb el carrer d’Arlet i anomalies
paral·leles a les voreres interpretades com els
desguassos pluvials.
Fora d’aquests elements no s’aprecien estructures identificables amb restes constructives.
Aquesta manca d’elements constructius es pot
atribuir a la possible eliminació de les restes en
el moment de la construcció del clavegueram.
Segons les dades proporcionades per l’Ajuntament, el clavegueram es troba a profunditats
d’entre els 2,20 i els 3 m sota superfície. Això
implica que en la construcció es podrien haver
eliminat les restes de construccions preexistents fins a aquestes cotes, com a mínim.
Carrers de la Pietat i dels Comtes. Dades del
sistema Impulse Radar Raptor de 400 MHz
(14-15 de novembre de 2017) i IDS de 600 MHz
(20 de febrer de 2018)
L’àmbit dels carrers de la Pietat i dels Comtes
cobria el perímetre exterior de l’absis de la Catedral de Barcelona. En la primera intervenció
del novembre del 2017 es va explorar aquesta
àrea aplicant el sistema de georadar Raptor,
amb vuit antenes de 400 MHz. Els resultats
d’aquesta primera prospecció van proporcionar
dades de qualitat correcta, que van permetre
obtenir sobretot els traçats de les conduccions
principals fins als 1,50 m de profunditat i van
mostrar àrees amb resposta diferenciada del
seu entorn i alguns elements no identificats.
Encara que la qualitat d’aquestes dades es va
considerar correcta, es va optar per fer una
segona exploració en el mateix moment que a
la plaça de Sant Jaume, atès que la rellevància
d’aquest espai i la seva extensió proporcionen
un context més ampli que la resta de carrers
per interpretar les dades.
Els resultats obtinguts aplicant el sistema IDS
de 600 MHz són similars als de la primera intervenció. En primer terme, s’aprecia un gruix
més gran de l’enllosat i la pavimentació en tota
l’extensió del carrer de la Pietat fins a la meitat
del carrer dels Comtes. Probablement, aquesta
diferència en el gruix de la pavimentació es relaciona amb excavacions prèvies, com la documentada en el plànol històric de la construcció
del clavegueram al tram nord del carrer dels
Comtes. Immediatament per sota dels nivells
de pavimentació, entorn dels 0,40 m de profunditat, s’inicia un segon nivell, on es detecten
diferents conduccions i s’aprecia un canvi de
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Planta y secciones.
Calle Condes de Barcelona.
Autor desconegut.
Font: AHCB

resposta tant al carrer de la Pietat com al carrer
dels Comtes. Aquests canvis consisteixen en una
resposta reflectora difusa que s’interpreta com
el producte de nivells de rebliments diferen
ciats, probablement més heterogenis que al seu
entorn (sorres-runes).
Un dels punts d’interès s’ubica entorn del
perímetre exterior de l’absis de la Catedral
que cobreix el carrer de la Pietat, que presenta
nous elements reflectors més definits a partir
dels 0,60 m de profunditat. D’acord amb les
característiques d’aquestes anomalies, s’interpreta que una part de les anomalies podria correspondre a nivells de reompliment de rases i
restes constructives d’escassa dimensió vertical
(30-40 cm), mentre que en un espai delimitat
es descriu un conjunt d’alteracions que podrien
correspondre a restes d’algun element constructiu, que es projecta fins al límit de penetració, entre els 1,50 i els 1,80 m sota superfície.
A l’àrea del carrer dels Comtes, davant del Palau del Lloctinent, es detecta un segon punt
d’interès per sota dels nivells de pavimentació.
En aquest àmbit, a partir dels 0,45 m de profunditat, es detecta un element reflector tallat
per diferents conduccions, identificat com un
possible element constructiu. En les mateixes
cotes, a prop de la confluència amb el carrer
de Freneria, es detecten elements reflectors
més febles i de forma angulada, que també s’interpreten com a possibles restes constructives.
Plaça de Sant Jaume. Dades del sistema Impulse
Radar Raptor de 400 MHz (14-15 de novembre
de 2017) i IDS de 600 MHz (20 de febrer de 2018)
Tal com s’ha exposat més amunt, els dos àmbits
restants de l’exploració —plaça de Sant Jaume
i carrers de la Pietat i dels Comtes— són els
que presentaven més extensió, però també

els que van oferir més complexitat en el procés
i la interpretació.
L’anàlisi de les dades de la primera prospecció del novembre del 2017 va posar en relleu
que les visualitzacions obtingudes permetien
apreciar correctament les conduccions principals. Però, en canvi, la descripció d’elements
típicament menys reflectors, com les restes
constructives, no s’apreciaven amb claredat.
Això va suggerir la necessitat d’extreure dades
complementàries, aquest cop d’una freqüència
més alta (600 MHz), amb la finalitat d’obtenir
visualitzacions d’elements que en la primera prospecció es descrivien de manera vaga.
Aquesta segona intervenció es va dur a terme
el febrer del 2018 i va cobrir bona part de la
plaça de Sant Jaume i dels carrers de la Pietat
i dels Comtes.
El conjunt de dades obtingudes a la plaça de
Sant Jaume en la primera intervenció (novembre del 2017) ja permet establir un mínim de
tres nivells de resposta diferenciada en bona
part de l’extensió explorada. Tot i que les dades
d’aquesta primera prospecció van presentar
problemes en la calibració entre les vuit antenes que incorpora el sistema Raptor, es va
obtenir una seqüència de talls horitzontals que
van oferir una penetració de fins a 1,50 m sota
superfície.
Els tres nivells de resposta corresponen a grans
trets a un primer lapse vinculat a la pavimentació (0-0,30 m); un segon nivell que inclou
restes de pavimentacions, construccions i nivells de circulació anteriors entre els 0,30 i
els 0,07 m sota superfície, i un tercer nivell
que s’inicia de manera desigual entre els 0,60
i els 0,70 m de profunditat, amb una resposta
més homogènia que la segona fase. En aquest
tercer nivell es detecten múltiples conduccions
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i possibles restes constructives, a més d’àrees
amb rebliments diferenciats.
En la segona intervenció del febrer del 2018,
les dades van confirmar aquesta interpretació,
encara que la penetració va ser més desigual i
va proporcionar dades de millor qualitat a la
banda oest de la plaça.
D’acord amb les visualitzacions generades, el
nivell de la pavimentació actual (construïda entre el 1953 i el 1957) presenta un gruix homogeni d’entre 0,25 i 0,35 m, tot i que inclou algunes anomalies, produïdes possiblement per
rases posteriors i reparacions de conduccions.
El segon nivell detectat, per sota del paviment
actual, ofereix una resposta complexa. Efectivament, la confluència de restes de pavimentacions, restes constructives i conduccions en un
lapse de profunditat que va dels 0,30 als 0,07 m
sota superfície ha produït imatges en planta
difícils d’interpretar. En aquest mateix lapse
de profunditats es comença a apreciar la rasa
que travessa la plaça des del carrer de Jaume I
fins al de Ferran, cosa que indica que aquesta
obra es va produir probablement en el moment
de la darrera pavimentació o, si més no, que
els rebliments de la rasa corresponen també a
moments recents.

Les àrees amb més alteració s’ubiquen davant
del Palau de la Generalitat i a la confluència
amb el carrer de la Ciutat. Al tall associat a
profunditats d’entre 0,28 i 0,58 m, s’aprecien
nombroses anomalies lineals que podrien
correspondre a restes de murs i conduccions
construïdes (no tubulars), encara que també
s’hi detectaren anomalies extensives que es
podrien identificar com a restes de nivells de
circulació o paviments.
En canvi, les anomalies descrites a la confluèn
cia amb el carrer de la Ciutat corresponen a
estructures relacionades amb el feix de conduccions i subministraments que travessen la
plaça des del carrer del Bisbe.
La comparació d’aquestes dades amb les traces
o els plànols històrics georeferenciats mostra
coincidències, sobretot a la línia de façana de
l’antiga església de Sant Jaume i del seu fossar, mentre que en altres àmbits de la plaça,
com ara l’antiga casa de la Batllia General, no
s’aprecien coincidències amb les edificacions
descrites als plànols històrics.
El tercer nivell amb resposta diferenciada s’inicia entre els 0,60 i els 0,70 m sota superfície
segons les zones de la plaça. En aquest cas, les
visualitzacions obtingudes mostren un millor

Plànol de la Plaça de Sant
Jaume, amb Les Velles
Alineacions i Les
Proposades el 1823.
Autor desconegut.
Font: AHCB
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contrast i una menor densitat d’anomalies destacades.
En aquest rang de profunditats es detecten
les anomalies produïdes per les conduccions
principals o bé de les seves estructures i rases.
En aquest sentit, és interessant remarcar que
hi ha grups d’anomalies detectades que s’interpreten com a serveis i que no s’inclouen a
la documentació de l’Ajuntament com a clavegueres ni conduccions de fibra òptica, sinó que
corresponen a galeries de serveis construïdes
durant la pavimentació del 1953-1958.
Les estructures de més interès detectades en
aquest tercer nivell es concentren a la meitat
nord de la plaça de Sant Jaume. Aquestes estructures comprenen l’espai ocupat per l’antiga església de Sant Jaume, però la concentració més important de restes constructives es
detecta a la ubicació esperada per la porxada
i el fossar, que consten als plànols històrics.
Aquesta aparent contradicció —la presència
de restes constructives en un àmbit atribuït a
enterraments— podria respondre a elements
anteriors o posteriors a l’enderroc de l’església,
a la dècada del 1860, o amb menys probabilitat a
reompliments amb runes, atès que les estructures presenten una certa coherència geomètrica.
La meitat sud-est de la plaça, davant de la façana de l’Ajuntament, presenta una resposta diferenciada també en aquest tercer nivell. L’eix
del braç de clavegueram que travessa la plaça
des del carrer de Jaume I fins al carrer de Ferran marca una divisòria al sud de la qual es
detecten estructures fragmentàries en paral·lel
a la claveguera i estructures interpretades
com a elements constructius. Tot i això, en aquesta àrea es produeix una divergència entre les
dades obtingudes en una prospecció i en l’altra.
La prospecció del novembre del 2017 mostra
elements lineals amb una resposta feble que en
la segona intervenció del 2018 no es detecten o
bé apareixen en valors molt febles de reflexió.
Això implica que l’atribució d’aquestes estructures com a constructives o bé com a conduc
cions és incerta i, per tant, caldrà una verificació arqueològica d’aquestes interpretacions.
Un altre punt d’interès descrit a les dades del
tercer nivell de resposta és una anomalia extensiva de baixa reflectivitat ubicada al centre
de la plaça. Consisteix en una extensió d’entorn de 120 m² que ofereix valors baixos de
reflexió, produïts típicament per àrees amb
estratigrafies més homogènies que el seu entorn. Atesa la incoherència d’aquesta resposta

amb la seva posició, al centre de la qual la documentació històrica hi ubica diferents edificacions, s’interpreta que aquest espai podria
haver estat originàriament a un nivell més
profund i que més tard va ser cobert, o bé que
es tracta d’un espai intervingut posteriorment,
durant les obres del segle xix o del segle xx.
En aquest sentit, la seva posició al voltant de
conduccions d’importància podria reforçar
aquesta darrera interpretació. n Roger Sala
Bartrolí
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Schmidt, A.; Ernenwein, E. (2011). Geophysical data in arc
haeology: a guide to good practice. 2a edició. Oxford: Oxbow
Books, p. 81.
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Plaça de la Trinitat, 1-14

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xx.

Ubicació
Plaça de la Trinitat, 1-14

Paraules clau
Urbanisme.

Districte
Sant Andreu
Dates
8-31 de gener de 2018
Codi
008/18
Motiu
Reurbanització de la
plaça
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Direcció tècnica
Carles Padrós Gómez
Aixecament de
planimetria i fotografia
Carles Padrós Gómez

La intervenció ha estat motivada per la reurbanització de la plaça de la Trinitat i per la
possibilitat que el refugi 651 o restes que es
relacionessin amb el rec Comtal estiguessin
afectats.
En els treballs de seguiment dels rebaixos i
les rases que s’han efectuat a la plaça, en primer lloc es pot destacar la diferència de cota
de la part del carrer del Turó de la Trinitat,
a 40,5 msnm, i el carrer de la Mare de Déu
de Lorda, a 36,5 msnm, aproximadament; per
tant, un desnivell de 4 m. En segon lloc, cal
tenir present que la majoria de serveis s’han canalitzat per on transcorrien els precedents. Les
rases, situades tant al centre com als extrems
de la plaça i els carrers, han mostrat en general
una nul·la presència d’evidències arqueològiques, excepte quatre elements puntuals.

gon lloc, també s’han documentat un mur i
una estructura quadrangular d’1 × 1 m amb
un enderroc adjacent. Amb relació a aquestes
evidències, no s’ha trobat cultura material que
permeti aproximar dades sobre la seva cronologia o funcionalitat.
El seguiment arqueològic que s’ha dut a terme al llarg de la reurbanització de la plaça
de la Trinitat ha permès observar com s’han
fet les connexions dels serveis des d’antic en
19 rases. La seva profunditat és en general reduïda i, per tant, només s’han documentat els
elements descrits anteriorment en els sondeigs
més profunds.
Així, fent un petit resum de les urbanitzacions
de la plaça des d’antic, a la dècada del 1940 el
carrer de Mireia, que prové de la part alta del
barri, creuava recte fins al carrer de la Madriguera. Això significa que la plaça era un espai

En primer lloc, s’ha documentat un mur trencat antigament i un enderroc adossat. En se-

Intersecció de dues rases on es documenta un mur i
un enderroc associat. Les dues restes arqueològiques
havien estat trencades en una reforma precedent.

Mur localitzat en secció en una de les rases
preexistents.
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Una estructura quadrangular i el seu enderroc localitzats en secció.

no urbanitzat sense més, una zona de pas crea
da de manera espontània. Més endavant, cap a
la dècada del 1950, la plaça, sense urbanitzar,
quedava més definida i els carrers quedaven
més marcats en la trama urbana. La plaça de
la dècada del 1970 era més petita, limitada al
costat de l’església, i com a mínim definida en
dos nivells molt clars amb escales que els separaven. El carrer que la creuava era més ample i
passava pràcticament pel centre del que avui és
la plaça. Ja a la dècada del 1980, la plaça va ser
objecte d’una reforma, que l’assimilà a la que
fou vigent fins a la reurbanització de la qual
es fa el seguiment.

Per tant, les rases localitzades podrien ser prèvies a alguna de les darreres reurbanitzacions,
tenint en compte que la plaça ha estat una
zona de pas des de, com a mínim, després de
la Guerra Civil espanyola.
En cap cas no s’ha localitzat, a les zones afectades per la reurbanització de la plaça, cap
evidència de l’accés o del mateix refugi 651, o
de restes que es relacionin amb el rec Comtal.
n Carles

Padrós Gómez
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Carrer dels Vigatans, 4

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiii-xvi.

Ubicació
Carrer dels Vigatans, 4

Paraules clau
Parcel·lari medieval i modern.

Districte
Ciutat Vella
Dates
3-6 d’abril de 2018
Codi
040/18
Motiu
Fossat d’ascensor
Promotor/Propietari
Fundació APIP-ACAM
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Esther Medina Guerrero
Aixecament de
planimetria i fotografia
Esther Medina Guerrero
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Les expectatives arqueològiques d’aquest indret es relacionen amb la seva ubicació molt a
prop de la muralla, a l’exterior del recinte urbà
de Bàrcino, en ple barri de la Ribera, en un
lloc cruïlla de vies medievals i a l’interior de la
muralla que delimitava el primer recinte murat
a l’època medieval, on es va desenvolupar la
Vilanova del Mar. L’any 20091 es va dur a terme una intervenció arqueològica a tot el solar
de la mateixa finca del número 4 del carrer
dels Vigatans, amb motiu de la rehabilitació de
l’edifici, treballs que van permetre identificar
nombroses restes arqueològiques pertanyents
a tres fases d’ocupació: època medieval, època
moderna i època contemporània.
El projecte de remodelació afecta una part de
les antigues habitacions 3, 6 i 7 de la finca.
La pavimentació actual de l’immoble està constituïda per una llosa de formigó i una preparació de graves d’entre 20 i 30 cm de potència.

Alçat del mur amb dues fases constructives.

L’estrat es lliurava per ambdues cares a una
línia murària que té dues fases constructives.
S’han documentat una longitud d’1,50 m i un
alçat mínim d’1 m. La seva orientació és oestsud-oest – est-nord-est. El tram sud, de 0,65 m
de longitud, mesura 40 cm d’amplada i fou bastit amb pedra treballada lligada amb morter de
calç i sorra de color taronja. La meitat nord,
de 0,90 m de longitud, és lleugerament més
estreta, de 0,35 m d’amplada, i està construïda
amb pedra de mesura petita i fragments de
maó lligats amb morter de calç de color beix.
Ambdues cares presenten un enlluït de calç
blanca que correspon al seu darrer funcionament com a part d’un semisoterrani.
A partir de la intervenció abans esmentada,
sabem que la troballa correspon a un mur mitger de la finca que afrontava amb el carrer de
Gíriti, de cronologia baixmedieval, que ja es va
identificar a la intervenció prèvia. Aquest mur
presenta una refacció de l’època moderna.

Divisòria de les dues
finques baixmedievals,
una que afrontava amb
el carrer dels Vigatans
i l’altra amb el carrer
de Gíriti.

Detall de la línia murària amb dues fases
constructives.

Per sota es documentà una capa heterogènia,
no exhaurida, de color marró clar, constituïda
per sorres argiloses, amb presència d’abundant material constructiu (restes de morter
disgregat, maons, pedra treballada, teula) i
escassa ceràmica.
1. Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.
bcn.cat/3116).

L’extrem sud de la superfície excavada presenta un mur mitger de la finca identificat durant
la fase de rehabilitació de l’edifici, que havia
estat la divisòria de les dues finques baixmedievals, una que afrontava amb el carrer dels
Vigatans i l’altra amb el carrer de Gíriti. El mur
fa 1,80 m de longitud i 0,60 m d’amplada, té
una orientació oest-sud-oest i està bastit amb
pedres de mida diversa lligades amb morter
de sorra de color ataronjat. Avui dia, està cobert completament per les riostes de formigó
de la fase de rehabilitació, raó per la qual no
s’observa estratigrafia relacionada ni tampoc
no es veuen les relacions físiques amb l’altre
mur. n Esther Medina Guerrero
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Carrer de la Volta d’en Dusai, 5

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xviii-xix.

Ubicació
Carrer de la Volta
d’en Dusai, 5

Paraules clau
Dipòsit.

Districte
Ciutat Vella

El projecte de reforma i rehabilitació que calia
dur a terme a la finca número 5 del carrer
de la Volta d’en Dusai, al barri de la Ribera,
obligava a fer un seguiment arqueològic en
previsió de la presència de restes antigues.
Aquests treballs de rehabilitació se centraven
bàsicament en l’execució del fossat d’un ascensor (1,90 × 1,50 m, i 1,30 m de fondària) i
una petita rasa de recalçament de reforç d’una
paret ja existent, de 2,50 m de llargària.

Dates
3-14 de setembre de
2018
Codi
089/18
Motiu
Projecte de reforma i
rehabilitació de la finca
Promotor/Propietari
Urban Modum, SL /
Urban Modum, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
José Manuel Espejo
Blanco
Aixecament de
planimetria i fotografia
José Manuel Espejo
Blanco
Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Des d’un punt de vista arqueològic, a la cala
de l’ascensor es van documentar les restes d’un
dipòsit molt malmès. Les dimensions totals no
es van poder esbrinar: una de les cares tenia
unes dimensions d’1,60 m, però l’altra era desconeguda, ja que s’endinsava vers el tall sud de
la cala: només es va documentar un màxim
de 0,78 m en aquella direcció. Estava obrat
amb pedra sense treballar, maons massissos
i morter de calç de color blanc, que contrastava notablement amb el morter emprat en la
construcció de l’edifici dels anys vint del segle xviii, de color ataronjat. L’interior del dipòsit presentava una fondària màxima conservada de 24 cm. Estava omplert per un sediment
poc compactat, de color marró fosc i matriu
sorrenca, que no va donar cap material ceràmic o de qualsevol altra naturalesa. Per les
característiques, la factura constructiva i les
relacions estratigràfiques de l’estructura, la
situem al segle xix. Estava amortitzada per un
estrat amb abundant material constructiu i
pedres, amb alguns fragments de rajoles del

Vista general del dipòsit localitzat a la cala de
l’ascensor.

segle xx. Al mateix temps, la rasa de fonamentació del dipòsit retallava un estrat de matriu
argilosa, compacta, de colors marró, ocre i grisenc, amb restes de material constructiu, però
que no va proporcionar cap resta de cultura
material que pogués servir per datar-lo. No
obstant, sembla que l’estrat s’entregava al mur
dels fonaments de l’edifici, i no estava retallat
per aquest mur, la qual cosa indica que la seva
cronologia es troba entre els segles xviii i xix.
La rasa de recalçament no va proporcionar
resultats positius des d’un punt de vista arqueològic. En cap cas, ni a l’ascensor ni a la
rasa de recalçament, no es va arribar al terreny
geològic. n José Manuel Espejo Blanco
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INTERVENCIONS
SENSE AFECTACIÓ
DEL PATRIMONI

Carrer de Pere d’Artès, 2-2b. Foto: Òscar Varas

ALBERES, 27-69, 16-66,
CARRER DE LES

BOFILL, 1-27, PASSATGE DE
UREÑA, PASSATGE D’

Districte
Sarrià-Sant Gervasi

Districte
Eixample

Codi
006/18

Codi
144/17

Motiu de l’obra
Projecte de reurbanització del carrer de
les Alberes

Motiu de l’obra
Avantprojecte per a la reurbanització de cinc
passatges de l’Eixample: Carsi, Ureña, Bofill,
León i Pau Hernández

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

CONCILI DE TRENTO, 161-167,
CARRER DEL
TREBALL, 219-225, CARRER DEL
Districte
Sant Martí
Codi
073/18
Motiu de l’obra
Construcció de la Biblioteca García Márquez
i l’arxiu històric associat

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Global CHM (Míriam García Fornós)

Adjudicació
Jordi Ramos Ruiz i Eva Orri Terrado

AURORA, 14, CARRER DE L’

BOT, 21, CARRER D’EN

Districte
Ciutat Vella

Districte
Ciutat Vella

FREDERIC RAHOLA, 2-8,
AVINGUDA DE

Codi
106/18

Codi
055/18

Motiu de l’obra
Mesures correctores

Motiu de l’obra
Refonamentació d’edifici

Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris

Promotor/Propietari
BCN Via Central Project, SLU / BCN Vorateneu
Project, SLU

Adjudicació
Global Geomàtica, SL
(Noemí Terrats Jiménez)

Adjudicació
Noemí Terrats Jiménez

Nom singular
Can Fargas

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Vanesa Triay Olives)

AVINYÓ, 12, CARRER D’
Districte
Ciutat Vella
Codi
136/18
Motiu de l’obra
Projecte de rehabilitació de la xarxa de
sanejament de la finca
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Adjudicació
Global Geomàtica, SL
(Noemí Terrats Jiménez)

BERENGUER DE PALOU, 104,
CARRER DE
Districte
Sant Andreu
Codi
063/18
Motiu de l’obra
Rasa d’electricitat
Promotor/Propietari
Endesa Distribució Elèctrica, SLU /
Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Óscar Matas Pareja)

CARRERAS I CANDI, 1-115,
CARRER DE
ESTERÀS, 1-17, CARRER D’

Districte
Horta-Guinardó
Codi
116/17
Motiu de l’obra
Arranjament dels jardins de la masia de
Can Fargas
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Rony José Castillo
Gómez)

Districte
Sants-Montjuïc

GRÀCIA, 43, PASSEIG DE

Codi
137/18

Nom singular
Casa Batlló

Motiu de l’obra
Projecte de reurbanització del carrer de
Carreras Candi entre el carrer de Sants i el
carrer d’Antoni Capmany

Districte
Eixample

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Motiu de l’obra
Projecte executiu de l’estructura de nova
escala, ascensor adaptat i sales tècniques
al soterrani de la Casa Batlló

Adjudicació
Antequem (Pau Gómez Aramburu i Antoni
Bosch Bullich)

COMETA, 4, CARRER DEL
Districte
Ciutat Vella

Codi
083/18

Promotor/Propietari
Casa Batlló, SLU
Adjudicació
Arqueòlegs.cat, SL (Adrià Cubo Córdoba)

Codi
012/18
Motiu de l’obra
Projecte bàsic de reparació de la canalització
de sanejament
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Adjudicació
Noemí Terrats Jiménez
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INDÍBIL, 1-9, CARRER D’
SANT FRUCTUÓS, 55-107,
CARRER DE
Districte
Sants-Montjuïc
Codi
022/18
Motiu de l’obra
Projecte de reurbanització del carrer
d’Indíbil i del carrer de Sant Fructuós entre
Santa Dorotea i Indíbil
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL
(Carles Padrós Gómez)

JOSEP CARNER, 1-30, PASSEIG DE
Districte
Ciutat Vella
Codi
011/18
Motiu de l’obra
Canalitzacions de serveis al passeig de
Josep Carner

LLUÍS COMPANYS, 11-21, PASSEIG DE
REC COMTAL, 20-24, CARRER DEL

MOSSÈN AMADEU OLLER,
CARRER DE

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Can Batlló – nau 4

Codi
130/18

Districte
Sants-Montjuïc

Motiu de l’obra
Rasa d’Endesa

Codi
044/18

Promotor/Propietari
Endesa Distribució Elèctrica, SLU /
Ajuntament de Barcelona

Motiu de l’obra
Pla de cales per a la redacció de l’estudi
de diagnosi estructural de la nau 4 de
Can Batlló

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (José Manuel Espejo
Blanco)

MARINER, 1-17, PASSATGE DE
Districte
Gràcia

Motiu de l’obra
Col·lector del passatge de Mariner (entre
Nàpols i Sicília)
Promotor/Propietari
Proyecto Miref Uno, SLU / Ajuntament de
Barcelona

Adjudicació
Arqueòlegs.cat, SL (Emiliano Hinojo García)

Adjudicació
Antequem, SL (Manuel Quesada Carrasco)

LAIETANA, 1-3, 2, 6-8, 12-14, 20-22,
23, VIA
ÀNGEL, 1-3, PLAÇA DE L’
CONSOLAT DE MAR, 1, CARRER DEL
ANTONIO LÓPEZ, S/N, PLAÇA D’

MARQUÈS DE BARBERÀ, 18,
CARRER DEL

Codi
109/18
Motiu de l’obra
Projecte d’arranjament i millores puntuals a
les voreres de la via Laietana, al barri Gòtic
i al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la
Ribera
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
Emiliano Hinojo García

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Rony José Castillo
Gómez)

MÚRCIA, 12-18, CARRER DE

Codi
107/18

Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona

Districte
Ciutat Vella

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Districte
Ciutat Vella
Codi
029/18
Motiu de l’obra
Construcció d’una estació transformadora
Promotor/Propietari
Foment de Ciutat Vella, SA / Ajuntament de
Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Esther Medina
Guerrero)

MONTEVIDEO, CARRER DE
ESPASA, AVINGUDA D’
Districte
Les Corts

Districte
Sant Martí
Codi
039/18
Motiu de l’obra
Projecte d’obra nova d’un edifici plurifamiliar
i rehabilitació de l’edifici existent per canvi
d’ús a habitatges
Promotor/Propietari
Inmobcn Impuls 2015, SL / Ajuntament de
Barcelona
Adjudicació
Dracma Arqueologia (Juan García Targa i
Carles Carbonell Badia)

PARAL·LEL, 2-32, AVINGUDA DEL
DRASSANES, 1, PLAÇA DE LES
JOSEP CARNER, 26-30, PASSEIG DE
Nom singular
Drassanes Reials
Districte
Ciutat Vella
Codi
144/18
Motiu de l’obra
Filtracions d’aigua al mausoleu romà
Promotor/Propietari
Museu Marítim de Barcelona / Ajuntament
de Barcelona
Adjudicació
Global Geomàtica, SL
(Mikel Soberón Rodríguez)

Codi
085/18
Motiu de l’obra
Rasa d’enllumenat
Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Òscar Varas Ranz)
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PARELLADA, 13-23, CARRER DE
Nom singular
Fabra i Coats
Districte
Sant Andreu
Codi
043/18
Motiu de l’obra
Pla de cales a la nau F del recinte de Fabra
i Coats
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Noemí Nebot Pich
i José Manuel Espejo Blanco)

REIAL, 12, PLAÇA
VIDRE, 3, CARRER DEL
Districte
Ciutat Vella

Codi
007/18

Motiu de l’obra
Ascensor
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Adjudicació
Global Geomàtica, SL
(Vanesa Camarasa Pedraza)

REPÚBLICA DOMINICANA, 1-17,
CARRER DE LA

PERE D’ARTÉS, 2-2B, CARRER DE
Districte
Nou Barris

Codi
035/18

Codi
062/18

Motiu de l’obra
Projecte de modificació de la xarxa de
recollida pneumàtica de residus al carrer
de la República Dominicana

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / Ajuntament de
Barcelona

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Antequem, SL (Òscar Varas Ranz)

Adjudicació
Global Geomàtica, SL (Jordi Ardiaca
Rodríguez)

PIQUER, 44-46, CARRER DE

SANT ANTONI, 2-106, RONDA DE

Districte
Sants-Montjuïc

Districte
Ciutat Vella

Codi
100/18

Codi
034/18

Motiu de l’obra
Projecte d’execució de noves línies
subterrànies

Motiu de l’obra
Pla de cales informatives incloses dins del
projecte executiu de remodelació de la ronda
de Sant Antoni, entre el carrer del Comte
d’Urgell i la plaça de la Universitat

Promotor/Propietari
Endesa Distribució Elèctrica, SLU /
Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Marta Nolla Enfedaque)

PISTÓ, 1-19, CARRER DEL
Districte
Sant Martí

Nom singular
Mercat de la Boqueria
Districte
Ciutat Vella

Codi
004/18

Districte
Sant Andreu

Motiu de l’obra
Rasa d’aigües

SANT JOSEP, PLAÇA DE

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
Emiliano Hinojo García

Motiu de l’obra
Reforma de les parades número 159-168
del Mercat de la Boqueria, que s’unifiquen
en una de sola, per a la instal·lació d’un nou
muntacàrregues i un nou pilar de suport de
tota l’estructura de la parada
Promotor/Propietari
Can Vila Boqueria, SL / Ajuntament de
Barcelona
Adjudicació
Antequem, SL (Núria Cabañas Anguita)

SANT MARTÍ, 7, CARRER DE
SANT BARTOMEU, 4, CARRER DE
Districte
Ciutat Vella
Codi
058/18
Motiu de l’obra
Instal·lació d’un nou ascensor
Promotor/Propietari
Valan Pisos, SL, Jorcar Neska Polita, SLU,
Promo Iluminare, SL / Ajuntament de
Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Joan Garriga Toledo)

SANT PAU, 86, CARRER DE
RIERETA, 34, CARRER DE LA
Districte
Ciutat Vella
Codi
141/18
Motiu de l’obra
Construcció d’un edifici d’habitatges
Promotor/Propietari
Inversiones Pérez Nebot, SL
Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL
(Esteve Nadal Roma i Carles Padrós Gómez)

Codi
146/18
Motiu de l’obra
Reurbanització del carrer del Pistó
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Marta Nolla Enfedaque)
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SANT PERE MÉS ALT, 74, CARRER DE

SEGRE, 31-131, CARRER DEL

Districte
Ciutat Vella

Districte
Sant Andreu

Codi
086/18

Codi
020/18

Motiu de l’obra
Ascensor

Motiu de l’obra
Projecte de detall del carril bici en l’àmbit
del carrer del Segre segons el PCB-1 – Xarxa
Secundària, entre el carrer de Sant Adrià i la
rambla de l’Onze de Setembre

Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Adjudicació
Arqueòlegs.cat, SL (Joan Oller Guzmán)

SANTCLIMENT, 22, CARRER D’EN
Districte
Ciutat Vella
Codi
102/18
Motiu de l’obra
Fossat d’ascensor i rases
Promotor/Propietari
Luca Ongaro
Adjudicació
Gemma Caballé Crivillés

SARAGOSSA, 1-63, CARRER DE
SANT EUSEBI, 1-23, CARRER DE
Districte
Sarrià-Sant Gervasi
Codi
018/18
Motiu de l’obra
Projecte executiu de reurbanització del
carrer de Saragossa, entre la via Augusta
i el carrer de Guillem Tell, i del carrer de
Sant Eusebi, entre la via Augusta i l’avinguda
de la Riera de Cassoles (en el moment de la
intervenció carrer del Príncep d’Astúries)

VOLTES D’EN CIRÉS,
JARDINS DE LES
Districte
Ciutat Vella

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Vanesa Camarasa
Pedraza)

Codi
127/18
Motiu de l’obra
Projecte de reurbanització dels Jardins
de les Voltes d’en Cirés
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric (Jordi Plans Canal)

TIGRE, 33, CARRER DEL
Districte
Ciutat Vella
Codi
053/18
Motiu de l’obra
Fossat d’ascensor
Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris
Tipologia d’intervenció
Control i excavació
Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL
(Albert Castellà Fabré)

TRAFALGAR, 63 I 82, CARRER DE
LLUÍS COMPANYS, 21 I 22, PASSEIG DE
SANT PERE, 55, RONDA DE
Districtes
Ciutat Vella – Eixample

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Codi
125/18

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL
(Jordi Serra Molinos i Kamen Sablev)

Motiu de l’obra
Projecte de canalització en rasa per als
treballs de semaforització
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona
Adjudicació
Global Geomàtica, SL
(Walter Alegría Tejedor)
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INTERVENCIONS
EN EL PATRIMONI
TREBALLS DE
CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ

Figureta de ceràmica.
Carrer de l’Hospital, 101.
Foto: Mariona Parera

L’activitat de conservació-restauració

El capítol de l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de
Barcelona dedicat a la conservació-restauració
que teniu a les mans recull, com és habitual,
les actuacions que en aquest sentit s’han fet
a Barcelona durant el 2018. El format digital
que a partir d’aquest any adopta l’Anuari no
ha fet variar gaire la manera com presentem
els treballs: articles per a les actuacions en el
patrimoni immoble i format de fitxes per als
elements recuperats de les intervencions arqueològiques efectuades. També, a la part d’estudis hi trobareu treballs desenvolupats o en
curs, sobre aspectes relacionats amb objectes
de vidre localitzats a Barcelona i la seva fabricació. El ventall cronològic de les intervencions
és ampli, com també ho és el dels tipus de materials tractats, que, gràcies al nou format digital,
podem presentar en color. Sens dubte, això en
facilitarà la comprensió i aportarà riquesa a la
mateixa publicació.
L’aqüeducte, la peça estrella
Pel que fa als treballs, l’Anuari és un clar exponent de la filosofia d’actuació del Servei
d’Arqueologia, atès que hi tenen cabuda totes aquelles actuacions que ens parlen de la
ciutat i la seva evolució. Aquesta ha estat

la manera d’interpretar la restauració del que
probablement podem dir que és la peça estrella del 2018: l’aqüeducte de la plaça del Vuit
de Març. Trenta anys ens separen de la seva
descoberta —l’abril del 1988—, a conseqüència de l’enderroc de la finca número 12-14 del
carrer de Duran i Bas. Aquesta distància en
el temps, però, no ens allunya d’una figura
inoblidable de l’arqueologia d’aquell moment
a Barcelona i que avui volem recordar, Alfred
Llorer, veritable col·laborador d’Oriol Granados, quan ni les institucions ni les lleis no
treballaven gaire a favor del patrimoni. Un,
afeccionat o, potser millor dit, apassionat de
l’arqueologia, i l’altre, reconegut arqueòleg i
mestre, al capdavant del llavors Servei d’Arqueologia Urbana, van treballar intensament
per a la seva recuperació i salvaguarda. Com
tantes vegades, la història —en aquest cas,
de monuments— està lligada íntimament a
persones sense la sensibilitat, la perseverança
i l’esforç de les quals no hauria sobreviscut.
Vagi per endavant el reconeixement de la seva
tasca en aquests moments del que són l’inici
de les tan esperades i reivindicades obres de
recuperació i valorització del tram més visible
de l’aqüeducte romà de Barcelona. I dic inici
perquè el que l’Anuari d’enguany presenta és

Primers treballs de
descoberta de
l’aqüeducte romà
després de l’enderroc de
la finca número 12-14 del
carrer de Duran i Bas.
A la foto, Alfred Llorer
i Oriol Granados, abril
del 1988. Foto: Servei
d’Arqueologia
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el començament del recorregut dels treballs:
un recorregut que va iniciar amb uns versos
de Rilke l’arquitecte director de l’obra, Xavier
Fabré, en el seu projecte i als quals segueixen
el que amb vocabulari tècnic en diríem criteris
d’intervenció, altrament anomenats propòsits i intencions. En Xavier no és gaire amic d’escriure
articles i és per això que m’he pres la llibertat
de reproduir un fragment del seu projecte,
concretament del seu primer capítol, «Propòsits i intencions. La mitgera de l’aqüeducte,
una façana inesperada»:
«[...] eren cases que ja no hi eren.
[...] La vida rebel d’aquestes habitacions no
s’havia deixat
vèncer per res. Encara era allà, aquella vida
s’agafava als
claus que havien quedat a les parets, es recolzava en el
pam de sòl que encara era dret, s’havia
arraulit sota
l’arrencada dels racons, on encara es trobava
una mica d’intimitat.
Rilke, R. M. Els quaderns de Malte Laurids Brigge

La plaça del Vuit de Març és el resultat de l’enderroc d’unes cases del carrer de Duran i Bas
que arribaven a tocar l’antic pati elevat de la
desapareguda Escola Pippo i el colze del carrer dels Capellans, de manera que ara, sense
les cases, aquest petit carreró arriba a la nova
plaça per l’angle sud-oest amb els dos trams
segregats. Així doncs, el perímetre d’aquest
nou espai públic està format per mitgeres, tret
de l’encontre amb el carreró dels Capellans i,
és clar, l’esplèndida façana historicista de la
Biblioteca Jaume Balmes al carrer de Duran
i Bas realitzada en dues fases, entre el 1919 i
el 1940, per Joan Rubió i Bellver.
Amb l’enderroc de les cases del carrer de Duran i Bas, el 1988, van quedar al descobert les
traces de l’aqüeducte de Montcada a la mitgera
de llevant del nou espai públic. La mitgera de
llevant és un llenç que, en un sol pla, mostra
dues àrees superposades: a la base, la presència de l’aqüeducte pren un sorprenent protagonisme, ho domina tot. A sobre, absortes i
abstractes, les traces de les estances de la casa
enderrocada sobreviuen a un acurat enderroc
i a més d’un quart de segle de pluges, sol i intempèrie. Sens dubte, el que fa del tot singular
aquesta mitgera, és el tram d’aqüeducte que
ha quedat engolit en el gruix del seu mur [...]».
Amb aquest fragment queda més que reflectit l’esperit que ha de guiar la restauració de

l’aqüeducte que ara ja no és. Convertit en testimoni, tan sols roman pel record. Com també
són record els seus arcs tapiats o els carreus
foradats per ser allotjats per caps de bigues
d’edificis desapareguts. I la gran obra que suporta al damunt o l’espai alliberat de les cases
que tampoc no hi són. Perquè la ciutat és això,
aquesta superposició de vides que van deixant
rastre i que no es volen oblidar quan duem a
terme empreses com la que anomenem restauració i que preferim que sigui acompanyada de
conservació (amb el guionet). Aquest guionet
que com diu Jaume Cabré representa tota una
vida en els anys que van des del naixement
fins a la mort en les làpides dels cementiris.
Hi penso sovint quan escric conservació-restauració. La comprensió de l’aqüeducte pel que
va ser en origen però també del que ha estat i
és actualment ha conduït cap a una intervenció respectuosa amb l’obra original i la seva
evolució històrica i en el temps, entenent que
ara forma part d’aquesta façana fins ara mitgera. No hem volgut separar una obra de l’altra
perquè avui són un tot. El respecte per mantenir els materials —pedra, ceràmica, tàpia i
morters— i l’esforç perquè lluïssin en la seva
essència creiem que ha estat un encert perquè
l’aqüeducte emergeixi del llenç de paret, per
la contundència de la seva arquitectura, però
alhora es fongui com a peça de suport de la
gran façana que té al damunt. En conjunt,
la imatge és prou suggeridora i representativa
del que hem intentat aconseguir.
Els mosaics, varietat d’èpoques i materials
Un altre fet que cal observar sota una mirada contemporània però que ens dona una
dimensió molt dilatada de l’evolució dels materials i els gustos dels segles xix i xx són les
intervencions en tres mosaics: Jutjats, Sant Pau
del Camp i Miró. Tres peces impossibles de
reproduir no tan sols per les seves característiques artístiques, sinó també pels materials que
les conformen, exponents clars de l’època en
què van ser fets.
Aquest és el cas del primer mosaic de Nolla
localitzat en una intervenció arqueològica.
Per bé que aquests mosaics ens resulten més
familiars com a paviment de qualsevol pis de
l’Eixample, per exemple, van ser emprats al
Palau de Belles Arts de l’Exposició Universal
del 1888. Un cop enderrocat l’edifici, la recuperació dels mosaics ha servit per prendre
consciència de la necessitat de conservar els
que perviuen i són peces en ús, a la ciutat.
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També, per posar en evidència la qualitat del
material i la dificultat que representa, avui,
la seva reparació, ja que la indústria que els
va crear ha desaparegut. Tot plegat ens ha fet
reaccionar per iniciar un projecte per a la crea
ció —juntament amb la Direcció de Patrimoni— d’un banc de mosaics de gres ceràmic que
pugui proporcionar peces per a intervencions
de restauració.
A Sant Pau del Camp continuen els treballs per
conèixer la història de l’edifici i, més concretament, les restes del subsol. Per fer-ho possible
s’ha continuat també l’aixecament —tot i que
de manera selectiva— del mosaic d’opus tessellatum. L’esforç per conèixer l’autoria del mosaic
també forma part de la intervenció, tot i el poc
èxit que s’ha aconseguit. Cal destacar que les
dates en què se situa aquest paviment apunten
que podria ser una peça clau per entendre com
la tècnica de fer mosaics es va introduir i més

tard es va estendre a Barcelona, durant el Modernisme. Sabem de noms primerencs com el
del mosaïcista Lluís Bru, que va aprendre la
tècnica a Venècia i després va treballar intensament a Barcelona. A Lluís Bru li devem un bon
nombre de mosaics del nostre Modernisme
més preuat en edificis com ara el Palau de la
Música, la Casa de la Lactància i la casa Lleó
Morera, entre molts altres arreu de Catalunya.
De la mateixa època —finals del segle xix— i
atrets precisament per la construcció dels equipaments de l’Exposició Universal del 1888, es
van instal·lar a Barcelona mosaïcistes d’origen
italià com Luigi Pellarin i Mario Maragliano,
que també van deixar una bona petja. Del mosaic de Sant Pau del Camp, però, poca cosa
se’n sap en aquest sentit. El que sí que volem
recordar una vegada més, però, és la importància de conèixer l’obra abans d’intervenir-hi,
per poder valorar-la en la seva magnitud i
complexitat i evitar riscos o fins i tot pèrdues
innecessàries i irreparables. El sentit de patrimoni d’un bé aplega valors artístics, històrics,
socials, culturals... El paviment del monestir
de Sant Pau del Camp podria ser una baula
essencial per entendre la gran producció i la
importància que va adquirir el mosaic durant
el Modernisme, a Barcelona i a Catalunya.
I en darrer terme, el mosaic de Joan Miró, a
la Rambla, ha constituït una gran oportunitat
per acostar-nos al geni amb la descoberta de
l’artista que té cura de fins a l’últim detall de la
seva obra i intervé en la fabricació d’uns panots
que amaguen, sota una aparença senzilla, un
disseny excepcional. No ha estat una intervenció de conservació pròpiament dita, però ens
ha semblat interessant explicar el treball que
s’ha portat a terme, gràcies al qual podrem
—en el moment que s’hi hagi d’intervenir—
prevenir possibles danys.

Recuperació del material del refugi antiaeri número 758, al carrer de la Florida.
La selecció del material que es recupera ha de discernir entre el que podem
considerar d’«ús del refugi» i el que pot ser posterior, d’un període en què
possiblement es va convertir en abocador, com hem pogut documentar nombroses
vegades. Foto: Servei d’Arqueologia

També destaquem l’acollida d’estudiants de
pràctiques de l’Escola Superior de Conservació
i Restauració de Béns Culturals de Catalunya,
que ha fet possible que per primera vegada
s’hagin dut a terme treballs de conservació
al jaciment dels Jardins de Victoria de los
Ángeles, al carrer de Montalegre, 6. Aquest
jaciment serveix també de banc de proves a
la Universitat de Barcelona per als estudiants
d’arqueologia. Amb aquesta experiència, estudiants de dues disciplines complementàries
han posat damunt el terreny els coneixements
adquirits. D’altra banda, els estudiants de
conservació han col·laborat en la recuperació
dels elements arqueològics del refugi antiaeri
número 758, al carrer de la Florida. La tasca
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La vandalització d’espais
patrimonials requereix
manteniment, però
potser també repensar
el seu ús com a espais
de gaudi que comportin
presència humana i
afavoreixin el
coneixement i el respecte
pel patrimoni comú.
Foto: Servei d’Arqueologia

que s’ha dut a terme ha consistit a fer una valoració in situ de l’estat de conservació dels
objectes localitzats, identificant el seu material
constitutiu i les formes d’alteració. Les dades
aportades han estat definitives per triar el material considerat d’interès i extreure’l per ser
estudiat i recuperat.
L’Anuari presenta moltes altres intervencions
interessants que podrien ser motiu de reflexió sobre l’ús del patrimoni i el seu necessari
manteniment. Aquest és el cas de la intervenció de l’escultura del jardí de Can Fargas, que,
juntament amb la masia, ha constituït una tasca
important, dilatada en el temps; en aquest sentit, el seu ús com a escola de música i jardí per
al barri hauria de preveure un manteniment
especial. També aquest manteniment hauria
de ser present al baluard de Migdia, on les pintades de grafits i altres actes vandàlics reclamen alguna cosa més que una neteja puntual.
I no ens referim aquí a la vigilància, sinó a la
necessitat de repensar una presència i un ús
continuat d’un espai la configuració del qual
el fa molt vulnerable.

Pel que fa a les intervencions en patrimoni moble, el ventall dels objectes tractats és divers en
materials i cronologies. Presentats la majoria
en forma de fitxes, hem considerat interessant
estendre’ns en alguns objectes —un conjunt
de claus de ferro associats als llits funeraris
del Mercat de Sant Antoni, una destral de la
vil·la romana del Pont del Treball i un rellotge
de butxaca del carrer de Borriana, entre d’altres—, que per les seves característiques hem
considerat que podien aportar algunes dades
noves o interessants de comentar.
També, per acabar, volem fer menció de la invitació que l’Agence Wallonne du Patrimoine
(AWAP) – Centre des métiers du patrimoine va
fer al Servei d’Arqueologia per participar en la
Jornada sobre Revestiments Decoratius que es
va fer el 4 de juny per presentar el projecte de
l’inventari participatiu d’«El mosaic del meu
barri», el qual va ser acollit amb molt d’interès
pels col·legues de Bèlgica. Aquest projecte segueix el seu curs amb molta activitat pel que fa a
la participació ciutadana i amb noves propostes
per desenvolupar. n Montserrat Pugès i Dorca
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TREBALLS
IN SITU

Aqüeducte romà. Restauració.
Estudis preliminars: lectura de
paraments i diagnosi
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça del Vuit de Març
Districte
Ciutat Vella
Codi
124/18
Nom singular
Aqüeducte romà.
Restauració. Estudis
preliminars: lectura de
paraments i diagnosi
Promotor/Propietari
Institut Municipal del
Paisatge Urbà i la
Qualitat de Vida
Empresa de restauració
Dropi, SL
Empresa d’arqueologia
Global Geomàtica, SL
Direcció tècnica
conservació-restauració
Sonia Rosa Guisado
Equip de conservaciórestauració
Núria Deu i Ferrer,
Juan Hernández Moreno
(estucador), Maria
Molinas Daví, Jordi Nieto
Sánchez (auxiliar de
restauració), Gemma
Planas Torrents i Sonia
Rosa Guisado
Rosa Sabarich i Merce
Direcció tècnica
d’arqueologia
Emiliano Hinojo García
Equip d’aixecament
de planimetria
Rubén Ramírez
i Josep Blasco
(Global Geomàtica, SL)
Fotografia
Sonia Rosa Guisado i
Emiliano Hinojo García

Delimitació de l’aqüeducte romà: parts originals conservades

Nomenclatures. Cales d’estudi: assignació de nomenclatures dels
elements constituents i localització de les cales realitzades durant
els estudis previs a la intervenció (alçat de la façana, vista frontal).
Imatge: Sonia Rosa

Cronologia
Alt Imperi Romà. Baixmedieval. Moderna.
Contemporània.
Paraules clau
Vilanova dels Arcs. Estat de conservació. Tàpia.

Identificació i contextualització
La localització a l’actual plaça del Vuit de
Març d’un tram de l’aqüeducte romà de Bàrcino data de l’abril del 1988, amb motiu de les
obres d’enderroc de la finca número 12-14 del
carrer de Duran i Bas. En el moment del seu
descobriment, l’obra romana formava part de
la mitgera de dos edificis d’habitatges. Amb
l’enderroc d’una de les construccions, el conjunt va passar a formar la façana lateral d’un
edifici d’habitatges i locals amb ús residencial.
El punt d’origen d’aquest aqüeducte, que entrava a la ciutat per la torre esquerra de la porta
decumana, es trobava a l’àrea de Montcada, a
prop del riu Besòs, però se’n desconeix l’indret
exacte i com es produïa la captació de l’aigua
(Miró, Orengo, 2012: 15). Malgrat que de
moment no se n’ha pogut datar amb exactitud
la construcció, sembla probable que s’hagués
aixecat al llarg del segle i dC, en un moment
proper a la fundació de la colònia.
Són diverses les actuacions parcials que s’han
fet sobre aquesta obra hidràulica, ja sigui per
netejar grafits (Ranesi, Colonna-Preti, 2016)
o per rejuntar esquerdes o reposar morters ero-

Ar

Arcades (Ar1-Ar4)

P

Pilars (P1-P5)

LI

Línies d’imposta (LI1: imposta en l’arrencament dels arcs;
LI2: imposta sobre els arcs)

1-35

Cales d’estudi (ubicació)

sionats. No és, però, fins a l’actualitat quan es
planteja una intervenció arqueològica de conservació-restauració global i respectuosa amb
la totalitat de la mitgera on està inserida. Així
doncs, aquest projecte, a càrrec d’un equip de
treball interdisciplinari —format per arqueòlegs,
conservadors-restauradors, arquitectes, historiadors i historiadors de l’art—, té com a objectiu
essencial recuperar, conservar i valorar aquest
important element patrimonial de la ciutat.
L’àmbit de la intervenció correspon a les restes
de l’aqüeducte que estan inserides a la part baixa de la façana de llevant de la plaça del Vuit de
Març. Els treballs també inclouen els laterals
de la façana, que, a la banda sud, se situen
dins de la finca del carrer de Ripoll, 25 (Ca
la Dona), on conserven també restes constructives de l’aqüeducte. Així mateix, l’interès de la
intervenció se centra no tan sols en l’obra romana, sinó també en els testimonis deixats per múltiples i variades restes de construccions i refetes
que s’han succeït al llarg del temps. Per consegüent, les obres de tàpia, de pedra de carreu o
de maons que ocupen l’espai interior dels arcs
s’han tractat amb la mateixa cura que el monument romà, perquè també formen part de la
seva història.
Estudis previs
Com a fase prèvia a les intervencions de conservació-restauració, s’ha dut a terme un estudi
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al Servei d’Arqueologia de Barcelona, de la
realització d’aixecaments fotogramètrics dels
alçats i de diversos reconeixements exhaustius
in situ del monument, durant els quals s’han
fet nombroses cales de prospecció en punts
estratègics.

Treballs de buidatge del
rebliment de l’arcada
més meridional.
Foto: Emiliano Hinojo

La recopilació de dades ha continuat amb la
plasmació gràfica de les informacions obtingudes en un recull gràfic i documental, l’aixecament exhaustiu de plànols, la lectura estratigràfica dels paraments i els materials constitutius i
l’estat de conservació del monument, amb l’objectiu de poder observar i descriure amb precisió els elements que componen el conjunt,
com també recollir totes les dades necessàries
i documentar les múltiples modificacions, reparacions o reaprofitaments fets al llarg de la
seva història.

Lateral dret del pilar
de l’arc més meridional.
Foto: Emiliano Hinojo

Primeres intervencions arqueològiques
Els treballs d’arqueologia que s’han dut a
terme han inclòs el buidatge del material de
rebliment de naturalesa diversa que ocultava
la secció de l’specus conservada al mur de tancament de l’edifici adjacent, mitjançant el qual
s’ha confirmat l’existència del recobriment original de cocciopesto a l’interior.1
D’altra banda, s’ha fet el control arqueològic
de l’obertura parcial del rebliment de l’arcada més meridional de l’aqüeducte (Ar1). En
aquest espai hi trobem l’antic celobert de l’edifici, cosa que ha facilitat el buidatge de l’arc
en tota la seva alçària (6,40 m) i una amplada
d’1,35 m. Cal destacar que aquests treballs han
permès documentar noves parts de l’obra romana fins ara ocultes.

Límit superior de
la fàbrica romana
conservada (ampit
del canal de conducció
de l’aigua).
Foto: Sonia Rosa

En aquest sentit, s’ha recuperat la totalitat del
lateral dret del pilar, que, com les restes seccionades de l’specus identificades en aquest mateix
indret (Caballé et al., 2002), està inserit a la
paret mitgera que confronta amb la finca veïna
(carrer de Ripoll, 25).

interdisciplinari complet del conjunt que ha
permès aportar dades per al coneixement de
la seva evolució històrica, de les tipologies constructives, dels materials constitutius i del seu
estat de conservació —identificant les patologies i el seu abast junt amb els factors de degradació que les han ocasionat— per establir els
criteris d’intervenció més adequats. Els treballs
han partit de la recopilació d’estudis anteriors
i de la documentació preexistent conservada

Les intervencions dutes a terme en el canal de
conducció d’aigua, consistents en la delimitació de la fàbrica romana en tota la seva longitud
juntament amb el rebaix dels murs que havien
quedat al descobert després de l’obertura dels
dos celoberts de la façana mitgera, han permès
delimitar i definir amb exactitud l’alçària conservada de l’obra hidràulica i documentar el
nivell superior dels paraments.

1. Treballs duts a terme per la restauradora Maria Molinas
Daví (Àbac, SL).
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D’altra banda, les cales de prospecció efectuades a l’extrem nord de l’estructura arquitectònica romana han permès descartar l’existència
de restes de l’specus en aquest sector.
Descripció tipològica
L’estructura hidràulica romana conservada és
poca cosa més que les restes d’una paret mitgera
de la finca esmentada. Els estudis fets i, també,
l’obertura parcial de l’arcada més meridional
constaten una pèrdua important del seu volum
complet, i es conserva tan sols un gruix de l’obra
original entorn dels 50-70 cm. No obstant això,
es preserva en la totalitat de la seva alçària, aproximadament 8,75 m des de la fonamentació fins
on hi devia haver la coberta de l’specus, de la
qual no ens ha arribat cap vestigi.
Aquest tram de 20 m d’aqüeducte consta de
cinc pilars i quatre dels arcs d’unió (Ar1-Ar4).
Els pilars (P1-P5), bastits en opus vittatum,
són de planta quadrada (al voltant d’1,75-1,80 m
de costat i 4,10 m d’alçària) i estan construïts
amb carreus ben escairats disposats en filades
alternes en isòdom i rejuntats amb morter de
calç i sorra. Fruit de les intervencions arqueo
lògiques amb motiu de la urbanització de la
plaça (Giner, 2013; Nadal, Varas, 2016) i de
la reforma de l’edifici del carrer de Ripoll, 25
(Triay, Juan, 2011), es va posar al descobert la
part inferior o basaments dels pilars, fets amb
carreus de grans dimensions, opus quadratum,
d’uns 2 m d’amplada.

Aquests basaments s’aixequen sobre unes fonamentacions d’opus caementicium, que estan
fetes amb encofrat perdut (Giner, 2013) i que,
assentades directament sobre el terreny, presenten també una planta quadrada d’uns 2 m
de costat, tot i que sobresortien uns 10-20 cm
respecte a la base.
Per sobre dels pilars se situen les impostes
d’arrencament dels arcs (LI1), lleugerament
sobresortints als intradossos, que en origen
constaven de quatre carreus de grans dimensions en opus quadratum i amb una amplada
total d’1,96 m. Els arcs, amb una llum al voltant
de 3,80 m (encara que excepcionalment en un
dels arcs és de 3,68 m), són de mig punt construïts amb dovelles trapezoidals a l’extradós i
amb un rebliment d’opus caementicium format
per pedres irregulars de petites dimensions i
morter de calç.
Per sobre dels arcs se situa una segona línia
d’imposta (LI2), en origen una motllura de
secció quadrangular en lleuger voladís, formada per una filada de pedra escairada que recorre longitudinalment l’aqüeducte, i que devia
marcar l’inici de l’estructura de canalització
de l’aigua (specus).
Per sobre de la línia d’imposta, l’aparell constructiu perd regularitat, i l’ampit del canal
de conducció d’aigua apareix constituït per
carreuons sense escairar en opus incertum.
L’interior del canal conserva bona part del
revestiment original de cocciopesto als trams

Detall del rebliment
de la cara interna o
intradós dels arcs.
Foto: Emiliano Hinojo

Detall del revestiment de cocciopesto conservat a
l’interior de l’ampit de l’specus. Foto: Sonia Rosa
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Pedra de Montjuïc
Maó
Maçoneria
Tàpia
Fusta

Cartografia de materials constitutius (alçat de la façana, vista frontal). Imatge: Sonia Rosa

Aqüeducte romà
Obra de carreus i dovelles de pedra de
Montjuïc units amb morter de calç i sorra

Estructura de pedra
Obra de carreus de pedra de Montjuïc.
Possiblement d’origen baixmedieval

Estructura de maons
Obra de peces d’argila o terra cuita unides
amb morter de calç. Diverses èpoques

Estructura mixta
Obres de carreuons i blocs de pedra de
mida mitjana amb maons intercalats.
Època moderna

Estructura de maçoneria
Obra de pedres irregulars i maons units
amb morter de calç i grava. Segle xix

Estructura de tàpia
Obra feta amb terra amb juntes de
morter de calç. Època moderna

Porta/obertura tapiada
Paret de maons per omplir un buit
o una obertura. Segles xix-xx

Caps de biga
Cada un dels extrems d’una biga de
fusta. Diverses èpoques

Consolidacions actuals
Actuacions de consolidació.
Dècades del 1900 i el 2000

Estudi dels paraments del tram d’aqüeducte romà conservat a la plaça del Vuit de Març. Imatge: Emiliano Hinojo

de l’ampit visibles als dos celoberts de l’edifici
i a la secció de l’specus localitzada a l’extrem
meridional. Aquest darrer element, documentat íntegrament a l’interior de Ca la Dona
(Caballé et al., 2002), presenta una secció en
forma de lletra U amb mitja canya a banda i
banda, i amb unes dimensions d’1,10 m d’alçària i 0,78 m d’amplada.
Finalment, a la part superior de l’specus es va
documentar de manera parcial un encaix per
a la tapa de la coberta, que, tot i que no se’n
conserven restes, segurament va consistir en
lloses de pedra disposades de forma planera
(Triay, González, 2011).
Descripció matèrica. Seqüenciació
cronològica
Des del punt de vista matèric, el monument es
mostra com un conjunt heterogeni i complex,
amb multiplicitat de materials constructius en
juxtaposició i amb diverses estratificacions,
que inclouen la pedra de Montjuïc en la seva

varietat blanquet,2 com a material lític majoritari, elements ceràmics (maó, rajola, teula o ceràmica domèstica), la tàpia i d’altres de menys
significatius (pissarra, guix, fusta, ferro).
L’estudi dels paraments ha permès establir una
seqüència evolutiva d’aquestes restes des de
l’època baixmedieval i amb una clara continuïtat en les fases posteriors fins a l’enderroc
el 1988 de l’edifici existent. Cal destacar que
entre la fase romana i l’època baixmedieval no
s’han detectat en alçat restes arquitectòniques
de cap altre període, coincidint amb el que
s’ha documentat en altres àrees del barri.
Tenint en compte la problemàtica que presenten aquestes estructures a l’hora de determi-

2. Es tracta d’un gres quarsític de fonamentació silícica, obtingut de diverses pedreres de la muntanya de Montjuïc. És
una pedra molt dura, de coloració grisa o grisa groguenca,
que presenta sovint bandes i taques ferruginoses de color
vermellós o violaci. Es classifica en dues categories segons
la seva qualitat: el blanquet, de més compactació i duresa, és la
més apropiada per ser treballada, mentre que la varietat
anomenada rebuig és desagregable i de baixa qualitat.
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nar-ne la cronologia, sembla que la fase edilícia
més antiga s’inicia entre els segles xiii i xiv,
moment que coincideix amb la consolidació
de l’incipient urbanisme d’èpoques anteriors
al burg de la Vilanova dels Arcs, tal com es documenta en les intervencions arqueològiques
dutes a terme en aquest mateix espai (Mas,
Ripoll, 2008; Triay, Juan, 2011; Giner, 2013;
Nadal, Varas, 2016). Així doncs, a la planta
baixa de l’edifici, concretament a la part central de la paret mitgera, trobem un llenç de
mur que va arrasar considerablement un dels
pilars de l’aqüeducte (P3). El parament, que
encara conserva bona part de la seva arquitectura original, està construït per un aparell regular de carreuons de dimensions mitjanes lligats
amb morter de tonalitat ataronjada.

Detall d’una de les cales
(30) al rebliment de
l’arcada Ar4, on
s’observen les
successives
modificacions al llarg
del temps: l’arc de
l’aqüeducte romà (1),
una obertura —porta o
finestra— en arc (2),
modificada
posteriorment en una de
llinda (3), que va ser
cegada a l’època
contemporània (4).
L’existència de restes
d’un cap de biga de fusta
(5) podria indicar alguna
altra refeta.
Foto: Sonia Rosa

A l’època moderna, probablement entre els
segles xv i xvi, sembla clar que es va produir
una reestructuració de l’espai que, tot i la
permanència de l’estructura de l’època baix
medieval, va implicar la modificació del mur
mitger. L’edificació, ateses les fileres dels encaixos per a bigues dels trespols, devia estar
formada per planta baixa i com a mínim una
planta pis. Pel que fa a la tipologia d’obra,
d’una banda, a la planta baixa es documenten
murs d’aparell amb verdugada, amb intercalacions de carreuons tallats en forma de tascó i
filades de maons de fang cuit, i un farciment
interior de pedruscall i morter de color marró.
D’altra banda, al primer pis, les estructures conservades responen a obres de característiques
similars a les de la planta baixa, però també hi
trobem murs de tàpia, concretament farcint els
arcs de l’aqüeducte. La tàpia, com s’ha pogut
comprovar en els treballs de buidatge de l’arc
més meridional, presenta un gruix de 0,36 m.
Les restes conservades permeten plantejar com
a hipòtesi més probable que aquesta tàpia es
va bastir a partir de la compactació per piconat de terra abocada a l’interior d’un encofrat o tapiera en tongades successives, afegint
morter de calç com a element de reforç, que
va ser col·locat contra les parets de la tapiera
abans d’abocar i piconar cada tongada de terra.
Aquesta variant tècnica, coneguda com a tàpia
crostada, proporciona al mur un revestiment
exterior continu travat amb el material intern
amb un patró característic.

Detall dels esgrafiats
barrocs conservats al
lateral nord-oest.
Imatge: Rubén Ramírez
i Josep Blasco
(Global Geomàtica, SL)

Posteriorment, a partir del segon terç del segle xviii, i fruit del creixement demogràfic de
l’època, es va dur a terme una reconstrucció generalitzada de l’edifici que va generar l’aixecament de nous pisos. Les noves estructures són
de maó massís i morter de color beix, per bé
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que es van aprofitar i mantenir molts elements
arquitectònics de les fases anteriors. Aquesta
tipologia d’obra s’observa principalment a la
planta baixa, on destaca un arc de descàrrega
a sardinell localitzat a l’extrem septentrional
del mur mitger. D’aquest moment es conserven
altres testimonis, com ara dos fragments d’un
recobriment mural decoratiu de tipus figuratiu fet en esgrafiat, localitzats al lateral nordoest de l’edifici, o alguns elements ceràmics
reaprofitats en la construcció en remodela
cions posteriors.

Rajola amb figura de
peix pertanyent a la
tipologia «d’arts i oficis»
(segle xviii), recuperada
durant les obres
d’arranjament de la part
superior de la mitgera.
Foto: Sonia Rosa

En darrer lloc, entre els segles xix i xx, s’hi van
fer diferents reformes que van afectar considerablement les restes de l’aqüeducte romà. Part
de la façana septentrional fou rehabilitada i es
van projectar dues obertures o portes a la planta
baixa (actualment tapiades amb maó massís).
La majoria de les estructures documentades
són murs de pedra sense treballar, fragments
de maó i morter de calç blanc. També observem la incorporació de materials introduïts en
moments posteriors a l’enderroc de l’edifici,
especialment morters i ciments de qualitats i
colors diferents, fruit de les diverses actuacions
que s’han fet des de la seva descoberta.
Estat de conservació

Fragments de rajola de cartabó (segle xviii), reaprofitats com a material
d’anivellament superficial a la façana de l’aqüeducte sobre la línia d’imposta.
Foto: Sonia Rosa

Aqüeducte romà: estat de conservació (I).
Cartografia de patologies i degradacions
(alçat de la façana, vista frontal).
Imatge: Sonia Rosa

L’estat de conservació general de l’aqüeducte i
de les estructures que actualment formen part
d’aquest conjunt és molt deficient. Es detecten diverses patologies i alteracions degudes a
diferents factors de degradació que plantegen
greus problemes en el monument, distorsionen
la percepció de l’obra i en comprometen la pre-

Delimitació de la fàbrica romana: parts originals conservades

Llacunes totals: pèrdues matèriques que afecten
la totalitat del volum lític

Elements modificats: carreus no originals (substitucions)
o en emplaçaments no originaris

Pèrdues parcials: pèrdues matèriques que conserven part
del suport lític (repicatges, desbastats dels encaixos…).

Patologies estructurals: esquerdes
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servació a llarg termini. En molts casos, aquestes
patologies afecten àrees importants del conjunt
i han tingut una progressió clara en els anys
transcorreguts entre que van ser descobertes i
el moment actual. La necessitat d’una intervenció de conservació-restauració és, per tant, una
qüestió evident i indispensable per estabilitzar
el conjunt i garantir-ne la pervivència.
Patologies estructurals
Les successives modificacions i transformacions
que ha patit l’obra arquitectònica primigènia
de l’aqüeducte han generat moviments en l’estructura conservada. Aquests moviments han
provocat deformacions estructurals i l’aparició d’un nombre considerable d’esquerdes i
fissures, sovint associades a desplaçament de
carreus, com també a fractures, trencaments i
fissuracions del material lític, amb inestabilitat
de fragments i despreniments de material.
Dues esquerdes en
l’ampit del canal de
conducció d’aigua, amb
antigues reparacions
i rebliments amb
materials diversos.
Foto: Sonia Rosa

Detall de parament de maó massís al rebliment de
l’arcada Ar3: peces despreses i amb falta d’estabilitat.
Foto: Sonia Rosa

Pèrdues matèriques
L’estructura romana conservada presenta pèrdues importants a escala matèrica, degudes en
la majoria dels casos a les modificacions dutes
a terme per adaptar-la a construccions posteriors. Aquestes pèrdues es produeixen amb diferents nivells d’afectació, i es detecten casos de
pèrdues parcials de volum (repicada del voladís
en la línia d’imposta, desbastats per a encaixos, orificis i perforacions per a elements de
subjecció diversos...) i de llacunes totals, amb
afectació de la totalitat del volum lític (forats
per encastar caps de biga de fusta o permòdols
de pedra, substitució de carreus originals per
altres materials...). S’observen també pèrdues
en el material de rejuntament i en els revestiments dels paraments de tàpia.

A més, s’han detectat deficiències importants
en el massissament de l’estructura interna dels
paraments, com també l’existència de grans
zones buides que poden comprometre’n la
solidesa i l’estabilitat.
La pèrdua d’elements amb funció constructiva
—com la clau d’un dels arcs (Ar1) o de diverses
dovelles en un altre cas (Ar4)— podria suposar
també punts de debilitament des del punt de
vista estructural.
Elements inestables o despresos
Es detecten diversos materials constructius
amb una falta d’estabilitat i en perill de caiguda
imminent, localitzats en un dels paraments de
maó massís (Ar3), en alguns aplacats de maó
pla (Ar3), en carreuons de reconstruccions
realitzades amb posterioritat al descobriment
de l’aqüeducte (Ar1, Ar2), en la línia superior
dels rebliments dels arcs, en diversos casos de
trencament i fractura de carreus i en nombroses reparacions històriques.

Detall de parament de maó massís al rebliment de
l’arcada Ar3: peces despreses i amb falta d’estabilitat.
Foto: Sonia Rosa

Descohesions i disgregacions
En el cas del material petri, aquestes descohesions i disgregacions es manifesten amb arenitzacions i pulverulència superficial en àrees
localitzades, i en fenòmens d’exfoliació, descamacions superficials i desplacació, associats
principalment a l’acció dels agents atmosfèrics,
a variacions termohigromètriques i a la presència de criptoeflorescències salines.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 242

També en altres materials constructius trobem
aquests problemes, com en peces ceràmiques
(maó i teules) o en certs morters utilitzats en
intervencions posteriors al descobriment de
l’aqüeducte (en recobriments en esquerdejat
dels paraments de tàpia, reconstruccions i rejuntats) que estan disgregats completament per
una aplicació incorrecta (defecte de tècnica).
Erosions i desgast
A conseqüència de l’exposició als agents de degradació atmosfèrics, les superfícies han patit
un procés d’erosió i desgast. En el cas de la pedra, s’han produït diferents fenòmens d’erosió
i nivells d’afectació a causa de les característiques lítiques intrínseques al material, com ara
zones de desgast en franges o alveolitzacions.
Alteracions fisicoquímiques
Formació de pàtines acolorides com a sub
producte de degradació, que proporcionen
a les superfícies de l’aqüeducte una tonalitat
ocre en algunes àrees (alteració cromàtica).

pèrdua de consistència i disgregacions del material lític. Aquest problema s’ha agreujat per la
presència d’antigues reparacions amb ciments.
Biocolonització
Els agents biòtics han tingut un paper important en la degradació del conjunt. S’han
detectat nius d’insectes (vespes terrissaires i
aranyes), a més de petits rèptils, aus i rosegadors. En aquest sentit, els rosegadors han estat
un dels responsables principals en les pèrdues
del massissament intern dels paraments, ja que
han excavat tota una xarxa de galeries i caus.
Tot i que actualment no trobem plantes superiors o biofilms actius en les superfícies, certs
indicis, com ara la presència d’arrels o de degradacions característiques associades a l’acció
de líquens o bacteris (flos tectorii), ens permeten afirmar que van estar presents en altres
moments.

Humitats per capil·laritat
Les humitats afecten especialment els pilars de
l’aqüeducte i estan afavorides per la situació
de la construcció en un nivell inferior respecte
al nivell de la plaça i pel fet que l’estructura
arquitectònica està soterrada parcialment.
Salinitzacions
En forma d’eflorescències salines en zones localitzades dels carcanyols dels arcs, i de criptoeflorescències al terç inferior dels pilars, amb

Aqüeducte romà: estat de conservació (II).
Localització de recobriments parcials a la superfície
de l’edifici (alçat de la façana, vista frontal).
Imatge: Sonia Rosa

Alteració per erosió diferencial associada a l’acció
d’agents biòtics ( flos tectorii) d’un estuc de calç sobre
la façana de l’aqüeducte. Foto: Sonia Rosa

Recobriments de calç blancs: estucs de calç i sorra d’acabat
lliscat, i restes d’emblanquinaments

Recobriments contemporanis: morter de calç comercial
(esquerdejat) o ciment (reparacions).

Rebliments superficials d’anivellament: materials diversos (guix,
terra, fragments ceràmics i d’altres).

Superficies repintades: intervencions contemporànies
d’eliminació de grafits (actes vandàlics).

Estucs acolorits: recobriments de calç i sorra lliscats amb acabat
superficial en color (ocre o vermellós).
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Aqüeducte romà: estat de conservació (III).
Intervencions anteriors, època contemporània
(1989-avui): intervencions realitzades amb
posterioritat al descobriment de l’aqüeducte (alçat
de la façana, vista frontal). Imatge: Sonia Rosa

Reconstruccions/reparacions fetes amb pedra

Recobriments amb morters: arrebossats al parament de la tàpia (morter
de calç comercial, esquerdejat) i reparacions (ciment lliscat).

Reconstruccions/reparacions amb maó antic: maó massís recuperat
de la mateixa construcció

Reparació d’esquerdes i fissures, i rejuntada: morter de calç comercial
i ciments.

Reconstruccions/reparacions amb maó contemporani: maons industrials
(diferents tipologies), generalment amb recobriment de morter

Zones repintades: ocultació de grafits (actes vandàlics).

Rebliments amb morter: anivellament de pèrdues parcials, fet amb morter
de calç comercials o amb ciments

Estrats superficials

Intervencions anteriors

El conjunt conserva restes de recobriments
de diferents èpoques i materials (morters de
calç, de fang, emblanquinats, reblerts d’anivellament superficial, guix, ciments...) que
distorsionen estèticament l’obra romana i en
dificulten la lectura.

En cronologies properes al seu descobriment,
el conjunt va ser àmpliament intervingut, amb
la reconstrucció de diverses zones i la realització de múltiples reparacions i reforços amb
materials inapropiats (ciments, maó indus
trial...) i criteris poc adequats.

Es detecta la presència d’una gran quantitat
de brutícia generalitzada d’origen divers, formant un estrat irregular adherit, amb dipòsits
i acumulacions de pols superficial no adherida, regalims de calç i taques negres d’aspecte
greixós, que alteren la percepció estètica del
conjunt i afavoreixen altres mecanismes de
degradació.
També es detecta la presència d’elements
aliens obsolets, principalment elements d’ancoratge i subjecció en desús, com ara claus,
cargols, aplics metàl·lics i tacs de plàstic, que
apareixen disseminats per tot el conjunt.
Detall d’un dels
carcanyols de l’arcada
meridional (Ar1):
intervencions
inapropiades de l’època
contemporània dutes
a terme amb pedra,
maons de diferent
tipus i ciments.
Foto: Sonia Rosa

Plantejaments generals i línies d’actuació
Objectius
Les intervencions de conservació-restauració
s’han d’orientar principalment a la recuperació i la valoració completes del conjunt arquitectònic i històric del qual forma part l’aqüeducte. En el context actual, l’obra romana està
desposseïda totalment de la seva funció primigènia, i ara acompleix noves funcionalitats que
cal tenir presents.
Així, parlem d’una funció estructural, en la mesura que apareix com a base sustentant d’una
façana —originalment, la mitgera de dos edificis— d’un conjunt edilici constituït per l’edifici
d’habitatges.
A més, la seva situació actual dins la trama urbana, com a element singular i teló de fons de
la plaça del Vuit de Març, confereix al conjunt
una funció articuladora de l’espai urbà.
La funció didàctica ve donada per l’aqüeducte
com a element en si mateix, ja que es tracta d’un
testimoni directe del passat romà de la ciutat i,
també, com a part inseparable del conjunt en
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el qual està inserit, atès que aquest conjunt explica tant la història de la construcció romana
com la de la mateixa ciutat, per mitjà de les
transformacions urbanístiques del nucli antic
de Barcelona.
Les actuacions que cal portar a terme han de
considerar el conjunt en totes aquestes dimen
sions, per afavorir la comprensió i la correcta llegibilitat de l’aqüeducte romà en el seu context
i per proporcionar les millors condicions possibles per a la seva conservació a llarg termini.
Metodologia
L’assoliment dels objectius es planteja a partir
de diferents línies d’actuació.
En primer lloc, es recopilaran les dades que
puguin proporcionar un millor coneixement
del conjunt i donar arguments per a futurs estudis, tant en les fases prèvies a la intervenció
com de manera simultània a aquests processos.
Una segona línia de treball se centrarà a consolidar i estabilitzar des del punt de vista estructural l’obra romana, amb el sanejament i el segellament d’esquerdes i fissures i el rebliment
de zones buides als interiors dels paraments.
Als rebliments del cegament dels intradossos
dels arcs, se’n consolidarà i se n’estabilitzarà
l’estructura, amb una atenció especial als paraments de tàpia. Així mateix, es durà a terme l’eliminació puntual d’elements contemporanis que
provoquin distorsió visual o inestabilitats, a més
de la reintegració matèrica en zones contretes.
En tercer lloc, es recuperarà visualment l’aqüeducte a partir de diferents estratègies d’intervenció.
D’una banda, s’eliminaran de manera selectiva
materials superposats, en cas que siguin identificats com a revestiments sense valor històric o
artístic o quan es tracti de llacunes reintegrades
amb materials inapropiats o inestables. A més,
es farà una neteja generalitzada de les superfícies amb l’objectiu de retirar els diferents
estrats de brutícia.

D’altra banda, es delimitarà de l’obra romana
respecte a les construccions posteriors, a partir
de les actuacions següents:
–– Reintegració matèrica de les pèrdues de
l’aqüeducte, a fi de donar continuïtat visual
a la fàbrica romana.
–– Incorporació d’elements diferenciadors a
escala visual per afavorir la lectura correcta
del conjunt, amb recursos com ara la crea
ció d’una línia d’ombra en la unió entre
aqüeducte i rebliments i un tractament diferenciat en el sistema de presentació amb
ús de morters de reintegració de diferent
color. n Emiliano Hinojo García, Sonia Rosa
Guisado
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Passeig de Lluís Companys, 1-5
Passeig de Pujades, 3
Passeig de Picasso, 1
Placeta de Vicenç Albert Ballester
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Passeig de Lluís
Companys, 1-5 / Passeig
de Pujades, 3 / Passeig de
Picasso, 1 / Placeta de
Vicenç Albert Ballester
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Antics Jutjats
Codi
069/18
Promotor/Propietari
Direcció General de
Gestió d’Infraestructures
del Departament de
Justícia de la Generalitat
de Catalunya
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals
Direcció tècnica
Jordi Serra Molinos
Treballs de conservaciórestauració
Servei d’Arqueologia de
Barcelona
Kusi Colonna-Preti, Terra
Conservació i Patrimoni,
SL
Fotografia
Jordi Chorén, Servei
d’Arqueologia de
Barcelona

Visió general de l’excavació, espai corresponent a la torre sud-oest del Palau de Belles Arts.
Foto: Servei d’Arqueologia

Cronologia
Segles xix i xx.
Paraules clau
Conservació-restauració. Mosaic Nolla. Gres
ceràmic. Incrustat al foc. Exposició Universal. Palau
de Belles Arts. Paviments del segle xix.

Introducció
La intervenció arqueològica duta a terme als
antics Jutjats Municipals de Barcelona, iniciada el juny del 2018, va posar al descobert una
part del sistema de fonamentació del Palau
de Belles Arts construït per a l’Exposició Uni
versal del 1888. Com indica en aquest volum
(Serra, 2020: 96) l’arqueòleg Jordi Serra,
director de l’excavació, el pavelló estava format per un cos central i dues naus laterals. La
façana d’entrada de l’edifici es resolia amb una

escalinata d’accés al vestíbul del palau flanquejada per dues torres a les cantonades, acabades
en cúpules. L’excavació de l’espai corresponent
a la torre sud-oest va posar al descobert diversos paviments, fets amb materials que podríem
considerar nous, moderns per a l’època, dels
quals en destaquen dos, fets de gres ceràmic,
de la fàbrica Nolla, per la seva grandària i una
presència més important.
Aquests conjunts de mosaics de tipus Nolla
es troben per primera vegada en un context
arqueològic de subsol, a Barcelona. Ben al contrari del que podríem dir a l’Eixample o altres
barris de la ciutat, on molts habitatges estan pavimentats amb aquests materials. El gres ceràmic
Nolla avui ja no es fabrica i la troballa és singular
i, com dèiem, única fins avui. Aquests fets han
determinat la seva conservació, però, com es
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descriu més endavant, presenten diferències
notables respecte als altres materials recuperats. L’extracció la van dur a terme arqueòlegs
de l’empresa Abans Serveis Culturals, amb
l’ajuda i la supervisió del Servei d’Arqueologia.
Descripció de l’obra objecte de la
intervenció de conservació
Els paviments intervinguts se situen a l’àrea
corresponent a la planta baixa de la torre sudoest del Palau de Belles Arts, definida com a
UE 59 durant la intervenció. Aquest nivell està
a peu de carrer, però per sota del nivell de circulació original de l’interior del palau. A partir
de les fotografies de l’època, podem observar
que es tracta d’un nivell amb poca alçària i petites obertures respecte a les plantes superiors.

logies, que descriurem a continuació segons la
nomenclatura de l’excavació:
–– UE 59A: mosaic de gres ceràmic de la fàbrica Nolla d’aproximadament 2 m d’amplada
per 4,25 m de llargada. Està fet amb peces
triangulars de color vermell, blanc, marró i
negre, com també peces quadrangulars de
color ocre i beix.1 La decoració representa
una quadrícula de color beix i ocre ornada
a l’interior amb triangles de color vermell,
blanc, marró i negre.

L’espai està constituït per un conjunt de paviments que combinen diversos materials i tipo-

En primer pla veiem el mosaic de peces Nolla de la
UE 59A, mentre que als laterals trobem rajoles
hidràuliques grises i blanques de la UE 59B.
Foto: Servei d’Arqueologia

–– UE 59B: rajoles hidràuliques disposades en
dues files al voltant de tres costats del mosaic 59A. Es tracta de peces quadrangulars
llises de color gris i blanc de 24 cm de costat.

Palau de Belles Arts el 1912, on es poden apreciar les petites obertures a nivell
del carrer de la torre sud-oest. Foto: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
Fons Cuyàs RF.6190

–– UE 59C: rajoles hidràuliques que ocupen un
espai d’aproximadament 2,40 m d’amplada
per uns 6,10 m de llarg situat a l’extrem sud
de la UE 59. Són peces hexagonals llises, de
color groc clar, de 13 cm de costat.

Rajoles hidràuliques hexagonals de la UE 59C.
Foto: Servei d’Arqueologia

Ortofotografia de la zona excavada amb indicació dels mosaics extrets.
Foto: Jordi Chorén

1. Les mides de les peces del mosaic de la UE 59A són:
Peça triangular marró: 5,1 × 3,6 cm
Peça triangular vermella: 5,1 × 3,6 cm
Peça triangular blanca: 5,2 × 3,7 cm
Peça triangular negra: 5,2 × 3,8 cm
Peça quadrada beix: 5,3 × 5,3 cm
Peça quadrada ocre: 5,4 × 5,4 cm
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–– UE 59D: mosaic de gres ceràmic de la fàbrica
Nolla d’aproximadament 1,4 m d’amplada
per 1,6 m de llargada. Està fet amb peces
rectangulars de color beix, peces quadrangulars de color ocre i peces romboidals de
color blanc, marró i negre.2 La decoració
representa una successió de quadrats de color ocre associats a rombes de color blanc i
negre que contribueixen a crear un efecte
de cubs en volum. La composició es desplega sobre un fons de franges beix i marró.

–– UE 59F: rajoles hidràuliques que ocupen
un espai d’aproximadament 2,40 m d’amplada per uns 6,10 m de llarg situat a l’extrem sud de la UE 59. Són peces quadrades
de 20 cm de costat i de color blanc.

Rajoles hidràuliques de la UE 59F.
Foto: Servei d’Arqueologia

Mosaic de peces Nolla de la UE 59D.
Foto: Servei d’Arqueologia

–– UE 59E: mosaic de gres ceràmic anomenat
incrustat al foc ubicat al costat de les peces
UE 59B. Es tracta d’una filera de rajoles
d’11,7 × 11,7 cm amb un motiu que, simetritzat per grups de quatre peces, crea una flor
amb pètals blancs sobre fons vermell continguda en un anell groc. Les rajoles estan
flanquejades, en un costat, per un llistó format amb peces rectangulars de 15 × 2,5 cm
decorades amb una quadrícula, imitant un
motiu de tessel·les quadrades.

–– UE 59G: mosaic de gres ceràmic incrustat
al foc ubicat a prop del mur que tanca l’espai pel costat oest. Es tracta de nou rajoles
d’11,7 × 11,7 cm amb un motiu que, simetritzat per grups de quatre peces, crea un
motiu circular de color blanc delineat de
granat sobre fons gris.

Mosaic de peces de gres ceràmic incrustades al foc de
la UE 59G. Foto: Servei d’Arqueologia

Mosaic de peces de gres ceràmic incrustades al foc de
la UE 59E. Foto: Servei d’Arqueologia

A l’espai simètric a aquesta zona, corresponent
a la torre sud-est del Palau de Belles Arts, la
intervenció arqueològica ha posat al descobert
un paviment compost per rajoles vermelles que
no tenen similituds amb els paviments descrits
de la torre sud-oest.
Estat de conservació i discussió sobre la
seva recuperació

2. Les mides de les peces del mosaic de la UE 59D són:
Peça rectangular beix: 10,6 × 5,3 cm
Peça quadrada ocre: 3,8 × 3,8 cm
Peça romboidal marró: 5,2 × 3,7 cm
Peça romboidal negra: 5,2 × 3,7 cm
Peça romboidal blanca: 5,3 × 3,8 cm

L’estat de conservació dels diferents paviments,
en el moment de l’excavació, era bo, entenent
amb això que la majoria de peces es conservaven senceres, sense alteracions rellevants.
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L’únic conjunt que es conservava malmès era
el de la UE 59E, del qual la majoria de peces
incrustades al foc estaven trencades o escantellades. Tot i això, l’observació del conjunt dels
paviments, la seva grandària i la composició
decorativa eren excel·lents, com també la disposició i la combinació dels diferents materials
constitutius dels paviments.
La necessitat d’excavar a cotes més profundes
pot determinar la conservació in situ d’elements com aquests, però aquest no era el cas.
Per tant, es va decidir fer una bona documentació i recollir un mostrari de peces de cadascun
dels paviments, les quals es preveu estudiar i
conservar, com a material arqueològic que són.

Extracció de les peces
de la UE 59A.
Foto: Servei d’Arqueologia

A conseqüència d’aquesta particular troballa, i
coneixedors de la problemàtica que hi ha en relació amb els paviments Nolla conservats en
nombrosos habitatges de la ciutat, s’ha plantejat
la necessitat de recuperar les peces de mosaic
per potenciar-ne i facilitar-ne l’aprofitament en
obres de conservació-restauració. Arran de l’experiència desenvolupada durant el 2017 amb
relació als mosaics de la ciutat, materialitzada

en l’inventari participatiu del web «El mosaic
del meu barri», el Servei d’Arqueologia ha pogut conèixer de prop nombroses situacions en
les quals la manca de material de reposició pot
fer desaparèixer paviments sencers d’una qualitat i una riquesa artístiques notables, superiors
sovint als materials actuals. Es dona la circumstància que el Servei d’Arquitectura Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona disposa
des de fa anys d’un magatzem que té com a finalitat, entre d’altres, recollir pedra de Montjuïc
per al seu possible ús en obres de restauració.
Val a dir que la pedrera de Montjuïc es va deixar
d’explotar a mitjan segle xx, per la qual cosa no
es pot disposar d’aquesta pedra, llevat que sigui
de segona mà. Amb aquest mateix concepte del
reaprofitament, de segona mà, o potser d’allò
que avui anomenaríem economia circular —tot
i que en aquest cas per força, ja que els mosaics
també s’han deixat de fabricar—, es va proposar
la recollida de les peces de mosaic de Nolla.
El procediment es va fer seguint els protocols
establerts per a la pedra. Aquesta col·laboració
entre departaments del mateix Ajuntament és
una pràctica habitual i necessària per a la protecció del patrimoni de la ciutat i, també, per
afavorir pràctiques sostenibles no tan sols en el
món de la conservació-restauració, sinó també
en el general de la construcció. Esperem que
l’experiència es consolidi, i és desig de les parts
transformar-la en un servei per al ciutadà que
ho necessiti.
Arrencada dels paviments: recuperació com
a testimoni arqueològic i com a material de
reposició
En funció de l’interès històric i artístic de cada
conjunt, es va extreure una mostra de peces i
rajoles.3 Un paviment, però, és el conjunt de
materials que el conformen, des dels estrats
de preparació fins al del paviment pròpiament dit o sòl d’ús. Així, hem pogut observar
els morters de base amb els quals estaven col·
locats els paviments. L’examen organolèptic
no va permetre determinar la naturalesa del
lligand del morter —calç o ciment—, el qual
es presentava força compacte i dur però prou
feble per arrencar la majoria de peces sense
trencar-les. En aquest sentit, hi ha un estudi
3. Relació de peces extretes:
59A Nolla: una superfície de 72 × 72 cm
59B hidràulic: 2 rajoles grises i 2 de blanques
59C hidràulic: 2 rajoles hexagonals
59D Nolla: una superfície de 50 × 50 cm
59E incrustat al foc: 3 rajoles
59F hidràulic: 2 rajoles
59G incrustat al foc: 9 rajoles
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en curs al laboratori de materials de l’Escola
Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
de la UPC per caracteritzar el morter d’adhesió
del mosaic de la UE 59A. Aquest estudi serà
particularment interessant per documentar el
possible ús del ciment en una època inicial del
seu desenvolupament.
Pel que fa a l’extracció dels paviments, s’ha
portat a terme amb espàtules, paletines i martell, i s’ha aconseguit conservar la majoria de
peces senceres. L’observació del revers de les
mostres extretes ha permès comprovar que el
mosaic de gres ceràmic de peces geomètriques
és del fabricant Nolla, tal com indiquen les lletres impreses en algunes de les peces. En canvi,
el revers dels dos models de rajoles incrustades
Revers del mosaic
de la UE 59D amb la
inscripció «Valencia
Nolla» sobre la peça
negra. Foto: Servei
d’Arqueologia

al foc només tenen un doble motiu circular
concèntric que no permet identificar el fabricant. Pel que fa a les rajoles hidràuliques, el
revers de les peces és llis.
Les peces s’han classificat per formes i colors
i s’han embalat en caixes. Les que s’han classificat com a material arqueològic seguiran el
protocol habitual, i les peces recuperades per a
un futur ús com a material de restauració s’han
traslladat al dipòsit del Servei d’Arquitectura
Urbana i Patrimoni, a l’espera de redactar el
protocol que farà possible reutilitzar-les. Esperem que a l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de
Barcelona de l’any que ve puguem donar notícia del funcionament d’ús del futur «banc de
peces Nolla».
Aspectes tècnics i històrics
Des del 2017, la secció d’Intervencions en el
Patrimoni del Servei d’Arqueologia desenvolupa el projecte «El mosaic del meu barri». Es
tracta d’un projecte participatiu amb l’objectiu
de conèixer, valorar i conservar els mosaics de
la ciutat. El web del projecte conté un inventari
de fotos enviades pels participants gràcies al
qual hem pogut descobrir un ric patrimoni
de mosaics, tant de mosaics situats a l’exterior
com situats en interiors privats. El web també
proposa un apartat de definicions (Què és un
mosaic?), on es descriuen les diferents tècniques musives que trobem a Barcelona i se’n fa
un breu desenvolupament històric. Aquest treball ens ha permès una primera aproximació
a aspectes tecnològics i històrics dels mosaics,
il·lustrats amb exemples presents a la ciutat.

Anvers i revers d’una rajola de la UE 59E. Foto: Servei d’Arqueologia

Les restes del Palau de Belles Arts que han sortit a la llum durant aquesta excavació representen una baula important en la comprensió del
desenvolupament de l’art musiu a Barcelona,
en particular pel que fa al mosaic de gres ceràmic de tipus Nolla i incrustat al foc. Un cop
identificats els materials d’aquests paviments,
i conscients de la seva novetat com a document
arqueològic, ens ha semblat oportú donar a
conèixer la singularitat d’aquest conjunt.
n Montserrat

Pugès Dorca, Kusi Colonna-Preti
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Anvers i revers d’una rajola de la UE 59G. Foto: Servei d’Arqueologia

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 250

Carrer de Mercaders, 1
Carrer de la Bòria, 23
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xiii – segle xviii.

Ubicació
Carrer de Mercaders, 1 /
Carrer de la Bòria, 23

Paraules clau
Mur medieval. Espitllera. Torre defensiva. Època
moderna. Conservació-restauració de patrimoni
construït.

Districte
Ciutat Vella

ció i l’adequació. Pel fet que la rehabilitació
preveia una redistribució dels espais interiors
dels pisos, les estances a les quals pertanyia el
mur intervingut van passar a integrar-se com la
cuina-menjador dels nous apartaments.

Codi
048/18

1. Presentació

Promotor/Propietari
Winsom Internacional
Bcn, SL

Durant el primer semestre del 2018, es va començar una intervenció arquitectònica global
a l’edifici del carrer de Mercaders, 1 i el carrer
de la Bòria, 23. A més de la rehabilitació de la
façana del carrer de la Bòria, es van fer unes
reformes significatives a l’interior de la finca.

Estudi arqueològic
Gemma Caballé Crivillés
Estudi històric
Montserrat Villaverde Rey
Direcció tècnica
Cristina Macho Agudo
Equip de conservaciórestauració
Albert Vila, Nicola de la
Aldea, Pol Camps, Montse
Agüero, María de la
Fuente i Cristina Macho
Planimetria i estudi
arqueològic
Maria Pujals Bultó
Fotografia
Servei d’Arqueologia
de Barcelona, Gemma
Caballé, Nicola de la
Aldea i Albert Vila

Les obres de rehabilitació dutes a terme a
l’interior de l’edifici tenien com a objectiu
transformar els habitatges existents fins al moment en apartaments de lloguer. A partir del
repicatge dels murs interiors, es va evidenciar
l’existència d’un mur medieval en dues de les
quatre plantes de l’edifici (plantes principal
i primera). El mur medieval intervingut correspon al tancament sud de la finca i devia
actuar de mur divisori respecte a l’edifici del
carrer de la Bòria, 21. Aquesta troballa va fer
que es replantegés la intervenció sobre aquest
element singular i se’n projectés la restaura-

L’objectiu de la intervenció de restauració ha
estat transformar el mur medieval en el protagonista de l’estança i, d’acord amb la propietat,
valorar-ne tant la importància històrica i artística com el significat patrimonial.
A partir de la localització del mur medieval
i de conformitat amb el projecte del Servei
d’Arqueologia de Barcelona (Pugès, Pujades, 2018), es va acordar fer un estudi històric
i arqueològic d’aquest mur en paral·lel als treballs de restauració.
2. Estudis arqueològic i històric del mur
medieval
L’estudi històric de l’edifici i l’estudi arqueològic
del mur medieval tenien com a objectiu disposar
d’un coneixement històric de l’edifici, com també
situar-ne la significació històrica original i l’evolució en el transcurs del temps. Fruit d’aquests
estudis, i en relació amb el mur medieval, s’han
documentat quatre moments constructius.

Primer pis

Pis principal
Segle xiii
Segle xvi
Segles xvii-xviii
Finals del segle xviii (1780)
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2.1. El mur inicial, tancament sud d’una possible
torre (segle xiii)
El mur que configurava la major part del tancament estava bastit amb carreus de gres de
Montjuïc de mida mitjana, disposats de manera
regular i lligats amb morter de calç, de tonalitats blanques i gra fi. La part interior estava
constituïda per un rebliment d’abundant morter de calç i pedres de mida petita. Per les seves
característiques constructives, es devia situar
cronològicament vers el segle xiii i devia correspondre al moment inicial de la construcció
de l’edifici, del qual devia ser el tancament sud.
A les cotes inferiors de la zona oest del pis
principal s’han trobat restes d’una obertura,
de la qual s’ha localitzat la cota inferior del seu
brancal oest —vegeu l’alçat de fases constructives. A nivell de planta, aquesta obertura es tancava en direcció a la cara nord del mur (part
exterior del mur). Aquesta morfologia, de més
amplada a la cara interior i que es redueix a
mesura que avança cap a la cara exterior, és
característica de les espitlleres. L’existència
d’aquesta possible espitllera fa proposar que el
mur devia correspondre al mur de tancament
sud d’una torre de funcionalitat defensiva.
Aquesta hipòtesi s’ha considerat per la seva
ubicació respecte a la ciutat de Barcelona en el
període en què es devia construir, al segle xiii.
En aquest sentit, en el conjunt de la ciutat devia estar situat a l’àrea exterior respecte a la
muralla baiximperial, en un vial —el carrer
de la Bòria— que era d’origen romà. Aquesta àrea va quedar closa, al nord i a l’est, pel
recinte emmurallat edificat a la primera meitat del segle xiv i, al sud, a la segona meitat
del segle xiv i mitjan segle xvi. La manca de
tancament defensiu d’aquesta zona fins al se-

Detall de la planta de l’espitllera. Foto: Gemma Caballé

gle xiv podria justificar l’existència de la torre
i la seva funció de protecció de possibles atacs,
especialment per via marítima. Les dades documentals aportades per l’estudi històric mostren també la possible existència d’una torre
en aquesta àrea (Villaverde, 2019). D’una
banda, cal destacar la menció com a «torre»
de l’edifici, en el document de la seva compra, el 1508, i que podria estar associada a
la continuïtat de la fesomia de l’edifici com
a torre, sense la seva funcionalitat defensiva.
D’altra banda, cal considerar també la tradició
historiogràfica en ubicar una torre medieval
al carrer de la Bòria. La base a partir de la
qual es presenten la majoria de les hipòtesis
correspon a la Crònica de Sant Pere de les Puelles,
redactada al segle xiii i on s’explica que en
aquesta àrea hi hauria torre amb cases «al mig
del pla, envers lo portal de la ciutat». Tot i que
l’objectiu de la crònica és legitimar els drets i
els privilegis del monestir (la crònica diu que
la torre l’hauria construït el monestir), el fet
que hi aparegui podria constatar l’existència
de la torre.
Amb relació a la construcció inicial del mur,
a les cotes inferiors del primer pis s’hi situen
un seguit d’obertures cegades on devien recolzar les bigues que devien configurar el sostre
inicial del pis principal actual, al damunt del
qual es devia assentar el nivell de circulació
del primer pis.

Alçat de l’espitllera. Foto: Gemma Caballé
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2.2. Modificació de la fesomia inicial. Obertura de
finestres (segle xvi)

2.3. Reparacions al mur i tapiada de les finestres
del primer pis (segles xvii-xviii)

Posteriorment al moment en què la torre devia
haver perdut la seva funcionalitat defensiva,
es devien dur a terme diverses obertures al
mur original associades amb el canvi d’ús de
l’edifici, com també amb el canvi de propietaris. Aquestes modificacions en devien variar
la fesomia inicial. Aquestes obertures podrien
correspondre a un finestral o una porta situada a la planta principal i dues finestres al
primer pis. Totes estaven definides mitjançant
elements aprofitats de portes o finestres desmuntades. Les característiques dels diversos
elements aprofitats, el fet mateix del seu aprofitament i, també, les referències històriques
recollides a l’estudi històric de la finca han
motivat que la creació d’aquestes obertures se
situï al segle xvi. El moment històric relatiu a
aquesta fase constructiva es devia situar després
de la compra, el 1508, de l’habitatge anomenat
«la torre» per part de Miquel Salmés. L’existència d’aquestes obertures podria indicar que el
tancament sud de l’edifici en aquest moment
encara devia tenir façana exterior i que, per
tant, la propietat situada al sud —al carrer de
la Bòria, 21— devia tenir planta baixa i, a tot
estirar, primer pis.

En aquest període es van dur a terme dues
reparacions al mur original al pis principal i
es van tapiar les dues finestres del primer pis.
Les dues tapiades devien estar associades amb
l’adaptació de l’edifici a les variacions de la
finca amb la qual estava en contacte pel sud.
En aquest sentit, la probable pujada d’alçària
de l’edifici situat al sud devia fer que el mur
medieval ja no funcionés com a mur de façana
a l’altura del primer pis actual. Amb relació a
les dades històriques aportades a partir de la
documentació consultada durant l’estudi de
l’edifici, les reparacions i la tapiada de les finestres devien estar vinculades a les obres dutes
a terme durant els canvis de propietat que es
van succeir entre el 1596 i el 1689.

El finestral obert a la zona oest del pis principal, que trencava part del mur original, estava
configurat per elements petris aprofitats, possiblement de més d’una obertura desmuntada.
Amb relació a l’arc de l’obertura, les característiques i les dimensions de les dovelles que
el definien podrien indicar que corresponia a
l’arc d’una finestra —o porta— romànica. Cal
destacar que aquesta obertura presentava una
singularitat, que ha permès documentar l’espitllera vinculada a la possible torre baixmedieval.
En aquest sentit, la part corresponent al mur
medieval on s’ubicava l’espitllera se situava a
l’interior de les cotes inferiors est de l’obertura vinculada al finestral definit en aquest
moment. Se’ns fa difícil trobar una possible
funcionalitat amb vista a justificar el fet que el
mur no s’hagués desmuntat totalment, tant pel
que fa a un possible ús com a finestral o com a
porta, i més quan la tapiada de l’obertura es devia situar cronològicament vers el segle xviii.
Una possibilitat que es presenta a l’estudi està
vinculada al fet que es treballés en l’obertura
d’una porta i que, un cop definit el perímetre, no s’hagués finalitzat. A partir d’aquesta
hipòtesi, l’espai obert al mur devia haver estat
aprofitat com a possible armari, l’interior del
qual es devia reparar al segle xviii.

Les dues tapiades es devien dur a terme sense
reblir totalment les dues obertures i deixant
un espai a l’interior, que devia permetre l’aprofitament de les obertures com a armari amb
possibles prestatges. Els murs que definien les
tapiades presentaven un revestiment de morter
de calç (molt malmès en l’obertura oest i totalment present en l’obertura est) de tonalitats
blanques, que possiblement es devia definir
en el moment de la construcció. Les característiques constructives dels murs que tapien les
obertures tan sols s’han pogut observar parcial
ment al mur que amortitza la finestra oest, a
causa del mal estat del revestiment. Aquest
mur estava bastit amb maons, disposats de manera regular i amb una distància considerable
entre les filades. El morter de lligam presenta
una tonalitat vermella, deguda a l’elevada proporció d’argila.
Pel que fa a les reparacions del mur al pis principal, se situaven a les cotes inferiors i devien
substituir dues o tres filades de la cara exterior
del mur. Ambdues estaven bastides amb carreus aprofitats i pedres sense treballar o poc
escairades, amb un morter de lligam de tonalitats vermelloses. La disposició de les pedres
indicava una certa intencionalitat de mantenir
la regularitat del parament. L’horitzontalitat de
totes dues reparacions podria estar vinculada al
desgast del mur en tots dos punts, que podria
estar associat a la presència de dos elements
que devien recolzar en el punt on s’ubicaven,
o hi devien estar subjectats.
2.4. Configuració de l’edifici actual (1780)
El darrer moment constructiu documentat es
devia situar cronològicament a finals del se-
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gle xviii i presentava diverses evidències vinculades a una intervenció que es devia dur a
terme a escala general a l’edifici. Aquesta intervenció devia comportar el desmuntatge del
mur de tancament est existent i la construcció
d’un nou tancament, com també una nova distribució de les alçàries dels pisos i un augment
de l’alçària total de l’edifici. Possiblement, tots
els treballs devien estar vinculats a la reforma
promoguda per Joan Pau Camps i Ramoneda,
el 1780, que s’ha documentat a partir de l’estudi històric.
La reparació de l’angle de tancament del mur
medieval amb el mur est que es devia edificar
en aquell moment s’ha documentat a les dues
plantes de l’edifici. La configuració d’una nova
distribució quant a l’alçària dels pisos s’ha pogut constatar a partir de la tapiada dels encaixos d’un embigat, que s’ha documentat a les
cotes inferiors del primer pis actual. Aquest
embigat devia haver estat desmuntat, i les obertures que hi estaven associades es van tapiar
amb fragments de maons i pedres de petites
dimensions, disposats de manera poc regular i
lligats amb morter de calç amb un alt contingut
d’argiles. Al mateix primer pis, l’espai interior
que s’havia definit en el moment de tapiar la
finestra est (als segles xvii i xviii) es va amortitzar en aquell moment. A partir d’aquesta tapiada, la finestra quedava totalment integrada
al tancament. Durant els treballs de restauració
del mur s’ha desmuntat aquesta tapiada, fet
que ha permès documentar i consolidar el revestiment posterior corresponent a la tapiada
inicial de la finestra. Al pis principal es devia
construir la tapiada actual del finestral o la porta. Els murs que definien les tapiades i les reparacions d’aquell moment estaven bastits amb
maons, algun carreu aprofitat i pedres sense
treballar, disposats amb una certa regularitat i
lligats amb morter de calç ric en argila, que li
donaven una tonalitat vermella.

El mur medieval és visible a les plantes principal i primera de l’edifici; les seves dimensions
aproximades són 4 m d’amplada per 3,5 m
d’alçària en totes dues estances. En la major
part de la superfície, queda visible la fàbrica
original de pedra de Montjuïc disposada en
carreus bastant uniformes de dimensió mitjana, al voltant de 15 × 30 cm. El morter de
junta del mur original és de color blanquinós
i està fet amb una barreja de calç i sorra fina.
Sobre aquesta estructura bastant regular hi
apareixen diverses discontinuïtats constructives que no pertanyen a l’obra original, sinó
que són aportacions resultat de les diferents
modificacions que ha experimentat l’element
al llarg del temps. A continuació es descriuen
les irregularitats del mur trobades en cadascun
dels pisos, emmarcant-les en les diferents fases
constructives descrites a l’apartat anterior.
3.1.1. Pis principal
A la part superior del mur es conserva una franja de revestiment, d’aproximadament 0,5 m
d’alçària i 1,5 m d’amplada, visible després
que durant aquesta rehabilitació es retirés el
fals sostre que hi havia a l’estança. El sostre
ha permès conservar les restes del que a primera vista semblen dos revestiments. Per sota
de l’exterior, que pel que sembla és modern,
s’aprecia l’existència d’un altre, en contacte
directe amb el mur, que podria ser del moment
de la construcció. D’aquesta construcció del
segle xiii, són visibles diferents modificacions
posteriors. Destaca la gran obertura al costat

3. Intervenció de conservació-restauració
3.1. Descripció del mur abans de la
intervenció
En el moment en què es va tenir accés a l’interior dels habitatges per començar els treballs de
documentació, els revestiments superficials del
mur havien estat ja repicats. Per aquest motiu, es
desconeix l’existència de revestiments originals
abans del repicatge, excepte per la presència de
petits vestigis localitzats a la cota superior del
mur del pis principal i alguna altra resta de mida
minúscula present sobre la pedra de fàbrica.

Estat inicial del mur al pis principal.
Foto: Servei d’Arqueologia de Barcelona
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oest coronada per un arc de mig punt, fruit de
la reforma que es va dur a terme al segle xvi.
Tant les dovelles com els carreus dels brancals
són de pedra de Montjuïc, reaprofitada d’altres
construccions, amb rejuntat de morter de calç
i sorra. A les cotes baixes del mur destaquen
dues línies de reparació, una en contacte amb
el sòl i l’altra al voltant d’1 m d’alçària, atribuï
des a la reforma dels segles xvii i xviii. Tots
dos espais, que devien ocupar l’àrea corresponent a dues o tres filades de carreus cadascun,
presenten un farciment de pedres i morter:
l’inferior està compost de petits fragments de
pedra informe amb gran presència de morter
de rebliment, i el superior està organitzat mitjançant la disposició de carreus de més grandària, amb una intenció clara d’integrar-los
formalment i compositivament al mur original. En totes dues reparacions, el morter és
argilós. Finalment, el mur mostra evidències
de dues grans zones intervingudes en el marc de
l’última gran reforma de finals del segle xviii.
Una és la tapiada interior de la gran obertura
oest i les petites reparacions vinculades a aquest
element, i l’altra correspon a la reparació de
l’angle de contacte amb el mur est actual, que
es devia construir en aquesta època.

3.1.3. Formes d’alteració / estat de conservació
Les formes d’alteració més destacables que
presenta el mur són:

3.1.2. Primer pis
La lectura del parament ens evidencia diverses
modificacions posteriors a la seva construcció.
En primer lloc, podem atribuir a la reforma
del segle xvi dues obertures de finestra fetes
amb carreus de pedra reaprofitats, units amb
morter de calç i sorra. Encara que la finestra
situada al costat est, de dimensions menors,
estava tapiada en el moment de la interven
ció, es va fer una cala que va evidenciar una

Estat inicial del mur al primer pis. Foto: Gemma Caballé

tapiada refosa revestida amb un arrebossat de
calç. Aquesta primera tapiada de l’obertura i
la tapiada de l’altra finestra, situada al costat
oest, devien quedar adscrites a les obres vinculades al canvi de propietat de la finca entre els
anys 1596 i 1689. Actualment, la finestra oest
presenta un revestiment modern de guix pintat
amb pintura plàstica, a sota del qual s’aprecien
restes de l’arrebossat que es va fer en el moment de la tapiada, les quals van ser visibles
després de l’obertura d’una cala. Així mateix,
la prospecció deixa a la vista la factura de la
tapiada, feta amb filades regulars de maons
ceràmics amb una separació considerable entre
si, emplenada amb morter de calç argilós. La
resta de discontinuïtats significatives s’emmarquen en la reforma que es va dur a terme a
finals del segle xviii. Consisteixen en la reparació de la franja de contacte amb el mur est
actual —continuada des del pis principal—, la
tapiada visible de la finestra est esmentada més
amunt i la tapiada dels encaixos de l’embigat
original. Tots aquests farciments estan fets amb
trossos de ceràmica i morter de calç amb un
alt contingut d’argila.

–– Brutícia i dipòsits superficials: tota la superfície del mur presenta dipòsits de pols de
la mateixa obra i residus del repicatge dels
revestiments —abans de l’inici de la restauració—, cosa que genera un vel blanquinós
generalitzat.
–– Presència de restes de materials aliens a
l’obra original i a les fases constructives rellevants, entre les quals destaca: juntes i pegats
de ciment pòrtland i altres materials moderns poc adequats quant a la conservació
i dissonants pel que fa a la lectura del mur
—localitzats majoritàriament al pis principal— i elements incrustats als paraments
a conseqüència de la presència d’antigues
instal·lacions, revestiments moderns sense
interès històric —enguixats situats a les cotes
altes del pis principal i enguixat i pintura
plàstica de l’obertura oest del primer pis.
–– Problemes de consolidació dels morters de
junta i els elements ceràmics. Els morters
de junta, tant els de calç i sorra com els argilosos, presenten un important estat de disgregació, molt més greu en el cas dels argilosos.
A banda que la superfície està descarnada i
refosa en molts punts, presenten també nombroses zones de pèrdua que generen inters-
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ticis amb les peces de fàbrica. Així mateix, els
maons ceràmics utilitzats en les tapiades de
les obertures presenten una disgregació important. Pel que sembla, aquestes alteracions
s’han produït per la presència d’humitat a
l’interior del mur provinent del sòl. És evident que el problema és més agut al pis principal que en el primer. La presència de morters argilosos, de reparacions de ciment i de
revestiments de guix ha agreujat la situació.

Cartografia dels
processos de
conservació-restauració
duts a terme sobre els
murs. Imatge: Nicola de
la Aldea

PRIMER PIS

mig punt. D’altra banda, l’ampit de l’obertura est del primer pis està desmuntat i ha
perdut alguna peça, cosa que fa que el contorn de la finestra quedi desfigurat.
En general, l’estat de conservació del mur és bo
pel que fa a la pedra i regular quant als morters
de junta, els materials de farciment i les restes
d’arrebossats.
3.2. Intervenció de conservació-restauració

–– Inestabilitat dels revestiments de les finestres
del primer pis. El revestiment de la finestra est
es conserva pràcticament en tota la superfície.
L’estat del revestiment de la finestra oest és
molt més deficient, i se’n conserven molt poques restes. En totes dues obertures, els revestiments estan desvinculats del seu suport en un
percentatge important, a conseqüència de la
presència d’humitat a l’interior del mur i de
la disgregació dels materials que els sustenten.

La intervenció de conservació-restauració que
es va dur a terme va tenir com a objectiu prioritari la conservació integral del mur per
facilitar-ne la llegibilitat i evidenciar les diferents etapes constructives. L’eliminació de
materials no compatibles amb l’obra original,
com ara el ciment pòrtland, i el tractament de
les diferents obertures —porta d’arc de mig
punt, espitllera...— han contribuït a millorar-ne la comprensió històrica i evolutiva.

–– Afectacions en els elements petris. Destaca
la mutilació d’una de les dovelles de l’arc de
l’obertura del pis principal, que comporta la
pèrdua de continuïtat del perfil de l’arc de

En primer lloc, es va fer el sanejament dels
murs, que va consistir en el repicatge de morters de ciment, guix i altres de moderns, i, posteriorment, en l’extracció de materials i elements
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aliens (claus, instal·lacions, etc.). Després d’haver fet una cala en la tapiada de la finestra est
del primer pis, es va decidir retirar la tapiada
quan es va descobrir un fi revestiment de morter de calç, ben conservat superficialment, que
cobria tot l’interior del que possiblement es
transformà en armari. També es va decidir retirar el revestiment de guix que cobria l’interior
de la finestra oest del mateix pis, ja que, en obrir
la cala, es va veure que es conservaven algunes
restes del lliscat contemporani a la tapiada de
l’obertura. Les restes d’arrebossat d’aquesta
obertura eren escasses i estaven pràcticament
separades del suport. Totes aquestes operacions
es van fer mecànicament amb martell, escarpa
i altres eines manuals.
La neteja superficial dels murs va consistir en
l’eliminació de dipòsits de brutícia i restes blanquinoses de revestiments repicats mitjançant
microprojecció de granalla vegetal. Aquest
abrasiu ha permès conservar les poques restes
de revestiments antics, encara presents.

Sanejament amb mitjans mecànics dels revestiments de guix de la finestra oest del
primer pis. L’obertura est, amb el seu lliscat superficial, es fa visible després
d’haver retirat la tapiada superficial. Foto: Cristina Macho

La consolidació dels morters de junta i dels
maons de farciment i tapiada es va fer mitjançant l’aplicació d’una dispersió aquosa col·loidal de sílice, amb el 15 % de matèria activa, de
dimensions nanomètriques, aplicada a paletina. Encara que aquest producte presenta una
capacitat d’absorció inferior al silicat d’etil, es
va preferir per la seva possibilitat d’aplicar-lo en
ambients humits, com és el cas que ens ocupa.
La consolidació de restes d’antics revestiments
va consistir en el bisellament d’aquests elements amb morter de calç amarada i sorra, en
proporció 1:3, i la injecció posterior de morters
hidràulics d’injecció de baix pes específic.
Per a la reintegració de les juntes perdudes es
va utilitzar morter de calç amarada i sorres, en
proporció 1:3. Per facilitar la integració cromàtica dels nous morters de junta, es va optar per
l’ús de dues barreges d’àrids diferents, una
per a les zones de morter original blanquinós
i l’altra per a les juntes argiloses.

Finestra oest del primer
pis després d’haver
eliminat morters
moderns i consolidat
la tapiada interior
i les restes d’antics
revestiments.
Foto: Nicola de la Aldea

A la finestra oest del primer pis es va recuperar
la continuïtat de l’ampit, es van consolidar els
carreus presents amb morter de junta i es van
incorporar noves peces del mateix tipus de pedra procedents de la tapiada eliminada de la
finestra veïna. Es va decidir restituir el revestiment perdut de l’interior, per recuperar-ne la
continuïtat, mitjançant l’aplicació d’un morter
de calç amarada i sorra, en proporció 1:2, lliscat amb calç. Es va entonar cromàticament al
fresc, per integrar-lo amb les restes del revestiment original.
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Lliscat amb morter de calç amarada de la tapiada de la finestra oest del primer pis,
conservant les restes originals. Foto: Nicola de la Aldea
Finestra oest del primer pis després d’haver restituït
el revestiment perdut de la tapiada interior.
Foto: Nicola de la Aldea

Finalment, es va decidir reconstruir la dovella
de l’arc del finestral del pis principal per completar el perfil de l’arc de mig punt. El volum
perdut es va recuperar amb morter de calç hidràulica NHL 3.5 i sorres, en proporció 1:3, i
la integració cromàtica posterior amb aiguades
de calç i terres minerals.
3.3. Conservació preventiva i manteniment

Estat final del mur
al pis principal.
Foto: Albert Vila

Es considera necessari destacar que els murs intervinguts es localitzen a l’interior d’habitatges
i que aquest fet comporta certs riscos amb vista
a la seva conservació correcta. Per aquest motiu,
es van proposar una sèrie de recomanacions a
la propietat, entre les quals destacava la conveniència de fer controls periòdics de l’element.
S’ha de prestar una atenció especial al comportament dels materials respecte a la humitat
present a l’interior del mur, per raó dels efectes
nocius que aquest factor ha causat en els morters i les peces ceràmiques al llarg del temps.
Finalment, quant al manteniment de l’element,
es va recomanar seguir unes pautes de neteja
que preveuen la regularitat i l’ús de sistemes no
agressius. n Gemma Caballé Crivillés, Cristina
Macho Agudo
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Estat final del mur
al primer pis.
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Monestir de Sant Pau del Camp.
Extracció selectiva del mosaic de
l’església
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de Sant Pau del
Camp, 99
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Monestir de Sant Pau del
Camp. Extracció selectiva
del mosaic de l’església
Codi
079/18
Motiu
Recerca arqueològica
Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona
Empresa adjudicatària
Urcotex, SL
Treballs de conservació
Àbac. ConservacióRestauració, SL
Equip de restauració
Sílvia Llobet, Maria
Molinas, Gemma Torra,
Rocio Rodríguez,
Elisabeth Rierola, Marina
Ramisa i Laia Abelló
Fotografia
Àbac. ConservacióRestauració, SL

Moment de l’engasat del mosaic.

Cronologia
Segle xx.
Paraules clau
Opus tessellatum. Aixecament de paviment. Lluís
Bru i Borrell. Cales arqueològiques.

Introducció
El monestir de Sant Pau del Camp i els Jardins
dels Horts són Bé Cultural d’Interès Nacional.
A principis del segle xx, la nau central, la de
l’Epístola i la de l’Evangeli de l’església van ser
pavimentades amb un mosaic de motius geomètrics i figuratius policroms. El mosaic de la nau
central va ser destruït a conseqüència de diversos esdeveniments històrics i, a l’últim terç del
mateix segle, va ser reintegrat totalment, seguint
un sistema constructiu diferent de l’original.
Segons les intervencions efectuades, sabem que
el mosaic fet a principis del segle xx va ser construït amb una preparació de diversos estrats. El
primer està format per un morter de calç aèria
i sorra de riu que presenta una granulometria

d’àrid d’entre 2 mm i formes submil·limètriques, es documenta molt ben compactat, anivellat i amb un bon estat de conservació i funciona com a base dels estrats següents. Tot seguit,
documentem un morter de calç aèria i grava
(2-12 mm), que té un gruix d’entre 25 i 30 mm
sobre el qual s’aplica una capa d’1 mm de gruix,
formada bàsicament per calç. En aquestes dues
capes s’insereixen les tessel·les policromes de
pedra calcària que amiden entre 1 i 2 cm, i que
es rejunten amb un morter de calç aèria, sorra
de riu de fins a 2 mm i fragments de ceràmica
també de fins a 2 mm (Llobet et al., 2015).
El mosaic de l’últim terç del segle xx, obra del
mosaïcista Lluís Bru i Borrell, va ser elaborat seguint una tècnica constructiva diferent, coneguda com a mètode indirecte, en la qual el mosaic es
confecciona al taller, per mitjà de peces practicables que, un cop traslladades al lloc, s’acoblen
per formar el paviment. El seu aspecte final és
un paviment continu, ja que els junts de les peces queden perfectament dissimulats. La capa
de tessel·les és policroma i està feta amb pedra
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Detall de l’engasat,
plantejament de les
línies de tall i numeració
dels diversos fragments.

calcària tallada en prismes d’entre 13 i 15 mm
d’alçària per 10-20 mm de base. Estan inserides
en un llit de ciment gris fosc i molt dur, probablement ciment cola, d’entre 3 i 5 mm de
gruix. Els diversos fragments es van col·locar a
l’església un cop regularitzat el sòl aplicant una
capa que va aprofitar els estrats preparatoris
originals del mosaic anterior. Aquesta capa «anivelladora» està formada per un morter gris de
calç hidràulica i sorra (0,6-5 mm) i té entre 15
i 25 mm de gruix (Llobet et al., 2015).
Actuacions anteriors
Durant l’any 2015 es va fer un estudi del mosaic que incloïa diversos aspectes, com ara una
primera cerca bibliogràfica de la història del
paviment i un estudi de la tècnica constructiva
i els materials originals. Es va presentar també
una diagnosi dels mecanismes d’alteració i una
proposta de conservació-restauració que havia
de garantir la salvaguarda futura del mosaic. El
projecte també va preveure el tractament d’urgència d’algunes de les patologies existents, a
l’espera del tractament global i definitiu (Llobet et al., 2017: 209-218).
Durant l’any 2017 es va dur a terme una primera fase de la proposta de conservació-restauració centrada en les naus laterals del temple on
es conserva el paviment original, fet versemblantment a principis del segle xx. Es van fer
treballs de neteja i d’eliminació d’eflorescèn
cies, de ciment d’antigues intervencions i d’una
resina epoxídica aplicada per tota la superfície
tessel·lar com a producte de protecció. Final-

ment, es van fer reintegracions puntuals amb
morter de calç (Llobet et al., 2019: 222-227).
Nova fase d’actuació: extracció selectiva del
mosaic
La intervenció que descrivim tracta de l’extracció d’una part del mosaic, que es va dur a
terme entre els mesos de maig i juliol del 2018,
generada per una intervenció arqueològica
requerida per l’Arquebisbat de Barcelona.
L’objectiu que es perseguia era obtenir informació sobre els nivells d’ocupació anteriors,
els tipus de paviments que ha tingut l’església
i l’evolució constructiva de l’edifici, com també
descobrir possibles enterraments i altres estructures ocultes sota el nivell de circulació actual
(Ravotto, 2018).
L’extracció del mosaic es va centrar en dues
zones: una primera, de 18 m2, a la nau central,
corresponent a un fragment de mosaic de l’últim terç del segle xx i, una altra, d’uns 14 m2,
que afectava una part del mosaic de la nau de
l’Evangeli i on conviuen el mosaic de principis
del segle xx i el de l’últim terç del mateix segle.
L’actuació es va iniciar amb una neteja mecànica
i després se’n va fer una de química amb un dissolvent orgànic. A continuació es van plantejar
les línies de tall seguint les formes geomètriques
del mosaic, ja que, com que es tractava d’una
àrea de dimensions considerables, no era possible extreure el mosaic d’una sola peça.
Posteriorment es va fer l’engasat de l’àrea que
calia extreure, emprant una o dues capes de
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Talls verticals del mosaic de finals del segle xx.

Talls verticals per a l’extracció del mosaic de principis
del segle xx.

gasa de cotó segons la zona, que s’aplicava
impregnada d’un acetat de polivinil dissolt
al 20 % en acetona. Les línies de tall i la numeració de cada fragment es van traspassar sobre
la capa de gasa i damunt d’una ortoimatge.
Per fer els talls verticals per separar cada peça,
en el cas del mosaic de finals del segle xx va ser
necessari emprar una radial amb disc de diamant per poder fer talls nets seguint els junts
entre tessel·les. Els fragments es van acabar de
separar i aixecar amb l’ajuda d’escarpes i planxes metàl·liques.

Suports dels diversos fragments de mosaic per emmagatzemar-lo.

En el cas del mosaic sobre preparació de morter de calç, els talls es van fer d’una manera
simple, a partir de la introducció de puntes
d’acer al llarg de la línia de tall prevista. Fet
això, la separació del mosaic respecte al substrat es va fer introduint planxes metàl·liques i
escarpes de diferents mides.
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Eliminació de morters del revers
dels fragments de mosaic.

Els fragments, una vegada aixecats, es van disposar sobre una planxa de poliestirè extrudit
amb la cara tessel·lar en contacte amb la planxa;
d’aquesta manera, es garanteix que el mosaic es
conservi pla i en una superfície rígida, cosa que
en facilita el trasllat i l’emmagatzematge. Sobre
el poliestirè es van marcar les dades arqueològiques i el número de fragment.
Per alliberar de pes els fragments i regularitzar
els morters del revers, un cop col·locats cadascun sobre el seu suport, es van dur a terme
treballs d’eliminació dels morters en mal estat
o disgregats.
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Finalment, els fragments extrets es van emmagatzemar en un espai del mateix monestir,
juntament amb altres fragments extrets durant
l’any 2015, protegits amb teles transpirables
per evitar la pols i mantenir el conjunt extret
unit, i numerat i organitzat correctament.
Totes les tessel·les despreses durant el procés
d’arrencament es van emmagatzemar en el
mateix espai en bosses o caixes de polietilè,
identificades degudament. n Sílvia Llobet Font,
Maria Molinas Daví

Emmagatzematge dels fragments dins del monestir.
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Muralla romana. Castellum

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Vista del farciment de
la muralla i la torre
de planta circular abans
de la intervenció.
Foto: Jaime Salguero

Ubicació
Carrer del Regomir, 6
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Muralla romana.
Castellum
Codi
047/18
Promotor/Propietari
Associació Cultural,
Solidaritat i Pau –
Comunitat de Sant Egidi /
Fundació bancària
“La Caixa”
Direcció tècnica
Chantal Bruach Manzano
Equip de conservaciórestauració
Rosa Pineiro Camí i
Chantal Bruach Manzano
Documentació
fotogràfica
Jaime Salguero Martínez
(fotogrametria) i Chantal
Bruach Manzano
(fotografia)

Cronologia
Segle iv dC.
Paraules clau
Època baiximperial. Castellum. Pedra. Element
escultòric.

Els treballs d’adequació de la planta baixa de
l’edifici situat al carrer del Regomir, 6, per a ús
com a casa de família,1 vinculada a la comunitat
de Sant Egidi, han permès preservar, visualitzar
i revalorar un tram de muralla romana i la secció del parament extern de la torre de planta
circular que correspon a la porta d’accés sudest (marítima), de l’època baiximperial, de la
Bàrcino romana.
Aquestes estructures ja havien estat documentades l’any 2004, quan es van dur a terme recerques arqueològiques preventives2 amb motiu
d’un primer projecte d’adequació de l’edifici
per fer un esplai per a la gent gran, però que
no es va arribar a executar. Durant aquestes
recerques van ser documentats diferents nivells
cronològics des de finals del segle i dC fins al
segle xix.
1. Edifici amb miniapartaments destinats a persones grans
autosuficients però amb problemes d’habitatge.
2. Notícies històriques, recollides de les dades aportades
per l’empresa Actium Patrimoni Cultural, SL, any 2008.

Amb la finalitat de visualitzar correctament
l’estructura defensiva de les restes de la muralla romana3 mostrades a l’espai d’entrada a
la casa de família, es va portar a terme una
segona intervenció arqueològica, l’any 2017.
Aquesta intervenció va permetre deixar visible
únicament l’obra romana i eliminar elements
de cronologia de l’època moderna.4
Els treballs de conservació-restauració que es
van dur a terme van respondre a criteris de
mínima intervenció, amb l’objectiu d’assegurar
i conservar els materials constructius originals,
eliminar restes de materials de construcció modernes que dificultaven la llegibilitat i fer més
comprensible el conjunt arquitectònic. Es van
respectar diferents revestiments de calç presents al fragment de la torre i a la secció corresponent al farciment de muralla, ja que són
testimonis de les importants remodelacions
que han patit al llarg del temps.
Tècnicament, el sistema constructiu, fet amb
gres de Montjuïc, correspon a l’adossament
3. La muralla romana està declarada Bé Cultural d’Interès
Nacional, en la categoria de Monument Històric i Zona
Arqueològica, protecció 18-MH-ZA, registre R-I-51-0417
(decrets 03/06/1931 i 22/04/1949; publicació Gaseta
04/06/1031 i BOE 05/05/1949).
4. Informe de l’empresa Antequem, SL, any 2017 (codi 120/17).
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d’un folre massís i a l’afegit de la construcció
de torres, durant el segle iv dC, que dobla el
gruix de la muralla primigènia, per un parament exterior d’opus quadratum i un rebliment
interior d’opus caementicium.
El tram de cortina intervingut feia aproximadament 5,75 m de llargada i 45 cm d’alçària
i corresponia a una filera d’opus quadratum,
delimitat a l’extrem nord per un fragment del
mur de la torre de planta circular de 2,75 m de
llargada i 4 m d’alçària. A l’extrem sud trobem
un carreu amb relleu de columna, exemple,
entre d’altres, d’element reaprofitat emprat
per fer la segona muralla de la ciutat.

Estat de conservació
En conjunt, les restes arqueològiques es troben en un estat de conservació bo i el material
petri es presenta sòlid. Tot i això, observem
alteracions fisicomecàniques corresponents a
pèrdues de material lític, disgregacions o pèrdua de morter de junta, a més de desplacats
de revestiments de calç.
Al fragment de mur de la torre i la secció de farciment de la muralla es van observar diferents
intervencions de reparacions o reformes d’ús
de l’espai en diversos moments, que van desfigurar la forma original. Es distingien les restes
de revestiments superposats moderns aliens a
l’obra, restes de revestiments de calç, material
de rebliment —maons inserits a parts originals perdudes— i emblanquinaments sobre
els blocs de pedra i sobre revestiments de calç.
Tota la superfície presentava una acumulació
de dipòsits de terres, brutícia adherida i, puntualment, zones de color negre amb aparença
de sutge i concrecions.
Procés d’intervenció

Vista del farciment de la muralla i la torre de planta circular després de la
intervenció. Foto: Jaime Salguero

–– Eliminació de revestiments moderns. A fi de
poder fer una lectura més acurada de l’obra
es va optar per eliminar els revestiments més
moderns i les restes d’un emblanquinament
que hi havia sobre els blocs de pedra i els revestiments de calç. L’eliminació es va fer de
manera mecànica amb cisell i martell. Durant aquest procés va ser necessària la fixació
preventiva, mitjançant punts de guix, a les
restes de revestiment amb perill de despreniment fins a la seva consolidació posterior.
–– Neteja mecànica en sec per treure els dipòsits de terra i brutícia amb paletines, raspalls
i aspiradors.
–– Neteja de concrecions i restes d’emblanquinaments eliminats a punta de bisturí i
diferents puntes de Dremel.
–– Neteja química amb barreges mixtes d’alcohol i acetona 1:1 i una dissolució d’aigua
destil·lada amb sabó neutre LM2 al 5 %,
puntualment i per eliminar restes de brutícia i rebaixar restes de sutge.
–– Consolidació de revestiments mitjançant bisellament amb morter tradicional de calç aèria i
sorra extrafina rentada, proporció 1:3. Posteriorment es va aplicar una veladura amb pigments naturals per homogeneïtzar el color.

Element escultòric reaprofitat. Foto: Chantal Bruach

–– Reintegració de juntes i oclusió de forats del
parament utilitzant un morter de calç hi-
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zar tot el bloc de pedra. En el mateix paredat
hi havia un forat important i es va determinar fer una reconstrucció amb el reaprofitament dels maons, amb la tècnica d’aparell
al llarg i deixats per sota nivell.
Conclusions
Les intervencions que es van dur a terme van
donar com a resultat una estructura sanejada,
de la qual es va aconseguir una lectura i es
van deixar visibles les restes romanes. Estructuralment, el parament de la torre romana ha
quedat compacte i s’ha evitat l’acumulació de
dipòsits de brutícia.
Vista del mur de la muralla delimitat per la torre de planta circular.
Foto: Jaime Salguero

dràulica natural NHL 3.5 Saint Astier amb
sorra rentada de diferent granulometria, en
proporció 1:3. Es van aplicar deixant-los
en un pla per sota del nivell dels carreus
originals, i la textura es va treballar amb la
tècnica de l’esponjament per treure l’excés
de calç i deixar l’àrid a la vista.

Entre la muralla romana i la façana del carrer
del Regomir se’ns presentava un petit fossat, i
es va optar per col·locar una capa d’uns 18 cm
de greda volcànica de 10-25 mm. La composició d’aquest material té propietats aïllants i
actua com a capa de drenatge preventiu contra
les humitats i canvis de temperatura del terreny, amb la qual cosa s’afavoreix la conservació de les restes arqueològiques. n Chantal
Bruach Manzano

–– Eliminació i reconstrucció d’un fragment
de paredat de rebliment de maons. Un dels
carreus de la torre romana quedava parcial
ment ocult per maons; es va decidir extreure
els maons amb la finalitat de poder visualit-
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Muralla romana. Torre número 1

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segona meitat del segle iii dC.

Ubicació
Plaça Nova, 1-2 / Carrer
de Santa Llúcia, 1-3

Paraules clau
Època baiximperial. Alteració de pedra. Mapa
d’alteració. Mapa d’intervenció.

Districte
Ciutat Vella
Codi
115-18
Nom singular
Muralla romana. Torre
número 1
Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona
Empresa adjudicatària
Sorigué, SAU /
Arcovaleno Restauro, SL
Direcció tècnica
Rudi Ranesi
Equip de conservaciórestauració
Sara Piras, Carlos Alias,
Gianpiero Lauriola,
Lorenzo Masi, José Luis
Palomares, Eva Bermejo,
Cari de la Peña i Neus
Casal
Fotografia
Arcovaleno Restauro, SL

Introducció
La torre objecte d’intervenció, juntament
amb la torre número 76 —a l’altre costat del
carrer del Bisbe—, formava la porta nord-oest
de la ciutat romana de Bàrcino, coneguda com
a porta decumana. L’aspecte actual de les dues
torres reflecteix els canvis i les reformes que es
van fer al sistema defensiu primigeni de la ciutat
a finals del segle iii dC, probablement a conseqüència de les primeres invasions germàniques.
El nou traçat defensiu juxtaposava una nova
muralla respecte a la de l’època d’August, dotada de 76 torres, de les quals les que formen
les portes d’accés a la ciutat presenten una
aparença exterior semicilíndrica.
L’edifici d’origen medieval de la Casa de l’Ardiaca s’adossa a la torre 1 per la cara est. A la
cara nord-oest, la torre rep els aqüeductes alt
imperials. Pel que fa a l’entorn més immediat,
és un espai semienjardinat, amb grava al terra i
algun arbre de poc volum. L’interior de la Casa
de l’Ardiaca conté l’Arxiu Històric de la Ciutat,
que ocupa també els espais interiors de la torre.
La presència de goteres i àmplies taques d’humitat a les sales de les plantes altes de l’edifici ha
motivat una intervenció d’urgència, amb l’objectiu de fer els tractaments necessaris per resoldre
el problema de les filtracions d’aigua a l’interior
de la torre, que afecten, entre d’altres, una de
les sales de consulta de l’Arxiu. La inspecció rea
litzada després del muntatge de la bastida ha
proporcionat l’observació directa i precisa de
l’estat del parament de la torre, en tota la dimensió, i ha estat determinant per fer un canvi en
el plantejament inicial i orientar la intervenció
cap a un estudi del parament que pogués ser la
base per elaborar una diagnosi clara i la proposta
d’intervenció consegüent. Val a dir també que la
instal·lació de la bastida ha estat molt beneficiosa
i que s’han resolt les filtracions d’aigua descrites
més amunt, les quals eren, inicialment, l’únic
motiu previst de la intervenció.

Amb la inspecció de proximitat, s’ha evidenciat
la necessitat absoluta d’una intervenció de gran
abast per resoldre els greus problemes conservatius (Arcovaleno Restauro, 2016) dels
materials presents a la façana de la torre, no
tan sols per a la mateixa conservació de l’edifici
de l’època romana, sinó també per garantir la
seguretat dels vianants.
Estat de conservació i diagnòstic
L’obra de la torre, a la part més baixa, presenta
carreus de gres de Montjuïc de grans dimensions (opus quadratum), lligats amb morter de
sorra i calç. El morter és gairebé imperceptible
a causa del bon encaix de les peces de pedra.
L’obra canvia a l’espai ocupat pels aqüeductes i a les plantes més altes de l’edifici. Si bé
la pedra és la mateixa, la mesura del carreu
disminueix notablement i es combinen filades
de peces quadrades i homogènies, de petites
dimensions, amb altres de la mateixa alçària
però rectangulars. La zona més alta de la torre
presenta també un revestiment de morter i un
acabat amb encintat.
Les patologies detectades durant les inspec
cions han estat moltes i les podem detallar de
forma sintètica tal com segueix:
–– Brutícia generalitzada visible, de color negre, a causa de dipòsits de pols de partícules
de contaminació i crostes negres. Presència de biodipòsits que han proliferat en les
condicions favorables determinades per la
humitat i la poca insolació que rep, sobretot
el costat més occidental de la torre.
–– Pèrdues de material original —tant de pedra com de morter— localitzades arreu del
parament, algunes d’antic i reintegrades, i
d’altres de recents, sostretes de manera vandàlica a la planta baixa.
–– Restes de pintura de calç en alguns carreus
de la banda nord i superposició de materials
d’obra de diversa naturalesa i factura, des de
ciment fins a morters de diversa morfologia,
en elements metàl·lics.
–– Alteracions en alguns carreus amb afecta
cions diferenciades: arenització superficial,
corrosió alveolar (pitting), alveolització, pèr-
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dues de material o d’altres com ara fractures
i esquerdes de dimensions variades.

de les esquerdes principals amb morters de
calç i sorra (incloses les que en un principi
havien estat indicades com les causants de l’entrada d’aigua a l’edifici), a més de l’estucat de
pèrdues amb disgregacions, amb l’objectiu
de garantir una mínima estabilitat a l’edifici.

–– Esquerdes i fissures de càrrega, que a vegades han determinat l’aixecament, la separació i el moviment dels blocs de pedra.
–– Separació bastant generalitzada del suport
dels encintats de les zones més altes i imminent perill de caiguda.

La intervenció realitzada durant els mesos de
novembre i desembre del 2018 ha estat documentada gràficament en diferents mapes
gràfics. Així, s’ha treballat damunt el suport fotogramètric de la torre (aportat pel Servei d’Arqueologia) per obtenir una visió general de les
formes d’alteració (mapes 1 i 2), com també de
la intervenció d’urgència efectuada (mapa 3).

Intervenció de conservació-restauració
d’urgència
Donat l’estat de la torre i la decisió dels tècnics
de l’Ajuntament d’ampliar el pressupost ini
cial, s’ha dut a terme el sanejament de les zones
amb risc imminent de caiguda i el tancament

Alçat frontal

Amb l’objectiu de recollir informacions i dades
per fer un projecte integral de conservació-res-

Alçat lateral dret

LLEGENDA

DADES TÈCNIQUES

ESTAT ACTUAL

CODI DE LA INTERVENCIÓ

M1 Presa de mostres

OBJECTE

ALTERACIONS DE MATERIALS AFEGITS

ÈPOCA / ESTIL

Encintat de morter de calç

Reparacions (ciment i morters diversos)

DIMENSIONS
UBICACIÓ

047/15
Torre núm. 1. Muralla romana de Barcelona

ALÇATS
Escala:
1:75
Data:
Desembre del 2018

8,5 m d’amplada × 23 m d’alçària (àrea aproximada d’intervenció)

PROPIETAT

Ajuntament de Barcelona

PROTECCIÓ

BCIN MH-18; BIC RI-51-0000417

01

ESTAT ACTUAL
Presa de mostres
ALTERACIONS
Materials afegits

Murs construïts en opus vittatum i opus quadratum.
Morters de calç i sorra utilitzats per a l’adhesió de carreus.
Restes d’opus signinum, encintats i revestiments

Plaça Nova, s/n. Districte de Ciutat Vella. Barcelona

DADES DEL PLÀNOL
Núm. / Títol

Segona muralla (baiximperial). Finals del segle iii dC

MATERIALS / TÈCNICA

Encintat de ciment

Límit de la intervenció

IMATGE DE REF.

EQUIP TÈCNIC
Rudi Ranesi
Neus Casal
Caridad de la Peña

Direcció tècnica
Documentació escrita
Documentació gràfica
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tauració de la torre, s’han agafat mostres de
la pedra i dels morters, l’anàlisi de les quals
permetrà millorar el coneixement de l’edifici
i obtenir informació útil i necessària amb vista
a la futura intervenció.
Realització del mapatge amb l’estat de
conservació actual
Tal com s’ha comentat, la intervenció s’ha completat amb la realització del mapatge de l’estat
actual de l’edifici, juntament amb la descripció
de les diferents patologies de la superfície de la
torre. Inicialment, es van recollir les dades in
situ damunt de suport de paper i a continuació

Alçat frontal

es va passar la informació a sistema digital, amb
el programa AutoCAD.
La digitalització del mapatge de patologies es
va fer durant el mes següent a la intervenció
in situ.
El resultat de tots aquests treballs va ser la crea
ció d’un document amb tres alçats. El primer
indica el lloc on s’han extret les mostres per a
la futura realització d’analítiques; la presència
d’encintats antics fets amb morters de calç i
els encintats més moderns fets barroerament,
amb ciment gris. També s’han mapat en aquest
alçat les diverses reparacions de restauracions
anteriors fetes amb diferents materials.

Alçat lateral dret

LLEGENDA

DADES TÈCNIQUES

ALTERACIONS SUPERFICIALS

CODI DE LA INTERVENCIÓ

Biodipòsits

OBJECTE

Sals

ÈPOCA / ESTIL

DESCOHESIÓ I TRENCAMENTS

Disgregació generalitzada

DIMENSIONS

Grau alt de disgregació

UBICACIÓ
PROPIETAT
PROTECCIÓ

IMATGE DE REF.

047/15
Segona muralla (baiximperial). Finals del segle iii dC

ALÇATS
Escala:
1:75
Data:
Desembre del 2018

8,5 m d’amplada × 23 m d’alçària (àrea aproximada d’intervenció)

Ajuntament de Barcelona
BCIN MH-18; BIC RI-51-0000417

02

ALTERACIONS
Alteracions superficials
Descohesió i trencament

Murs construïts en opus vittatum i opus quadratum.
Morters de calç i sorra utilitzats per a l’adhesió de carreus.
Restes d’opus signinum, encintats i revestiments

Plaça Nova, s/n. Districte de Ciutat Vella. Barcelona

DADES DEL PLÀNOL
Núm. / Títol

Torre núm. 1. Muralla romana de Barcelona

MATERIALS / TÈCNICA

Esquerda

Límit de la intervenció

EQUIP TÈCNIC
Rudi Ranesi
Neus Casal
Caridad de la Peña

Direcció tècnica
Documentació escrita
Documentació gràfica

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 268

Un altre alçat, el mapa número 2, recull la presència de les alteracions superficials com ara
els biodipòsits i les sals i, sobretot, detalla la
presència d’esquerdes de diverses entitats i els
diferents graus de disgregació de la superfície
pètria o del revestiment en morter.

xarxa per garantir la seguretat dels vianants, a
l’espera que es pugui acabar el projecte integral de conservació-restauració i s’aconsegueixi
la dotació econòmica per poder fer front a la
intervenció. n Rudi Ranesi

L’alçat número 3 reflecteix, tal com s’ha dit
abans, la intervenció d’urgència ja realitzada
i, per tant, hi apareix el segellament de les esquerdes i l’estucat de les pèrdues més grans.

BIBLIOGRAFIA
Llinàs i Carmona, J. (2016). Pla director d’actuacions a la
muralla romana de Barcelona i al seu entorn. Annex d’Arcovaleno Restauro: Estat de conservació de la muralla romana
de Barcelona: diagnòstic, nivells d’urgència i protocol d’inter
venció. [Estudi inèdit].

Al final de la intervenció i abans del desmuntatge de la bastida, es va protegir la torre amb una

Alçat frontal

Alçat lateral dret

LLEGENDA

DADES TÈCNIQUES

ALTERACIONS SUPERFICIALS

CODI DE LA INTERVENCIÓ

Segellament d’esquerdes

OBJECTE

Estucat de pèrdues i disgregacions

ÈPOCA / ESTIL

IMATGE DE REF.

UBICACIÓ

047/15

Murs construïts en opus vittatum i opus quadratum.
Morters de calç i sorra utilitzats per a l’adhesió de carreus.
Restes d’opus signinum, encintats i revestiments

ALÇATS
Escala:
Data:

8,5 m d’amplada × 23 m d’alçària (àrea aproximada d’intervenció)

PROPIETAT

Ajuntament de Barcelona

PROTECCIÓ

BCIN MH-18; BIC RI-51-0000417

03

INTERVENCIÓ
Reintegració matèrica

Torre núm. 1. Muralla romana de Barcelona

Plaça Nova, s/n. Districte de Ciutat Vella. Barcelona

DADES DEL PLÀNOL
Núm. / Títol

Segona muralla (baiximperial). Finals del segle iii dC

MATERIALS / TÈCNICA

DIMENSIONS

Límit de la intervenció

1:75
Desembre del 2018

EQUIP TÈCNIC
Rudi Ranesi
Neus Casal
Caridad de la Peña

Direcció tècnica
Documentació escrita
Documentació gràfica
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La Rambla. Mosaic de Joan Miró

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
La Rambla / Pla de la
Boqueria o pla de l’Os
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Mosaic de Joan Miró
Autor de l’obra
Joan Miró Ferrà, pintor;
Joan Gardy-Artigas,
ceramista; tallers
Escofet, fabricant
Data de la intervenció
13 de febrer de 2018
Estat dels treballs
Finalitzats
Tipus d’intervenció
Proves in situ
Intervenció
Tècnics de la brigada
d’Arquitectura Urbana
i Patrimoni
Servei d’Arqueologia –
ICUB
Fotografia
Kusi Colonna-Preti,
Servei d’Arqueologia
de Barcelona

Mosaic de Joan Miró situat a la Rambla. Foto: Terra Conservació i Patrimoni, SL

Cronologia
Segle xx.
Paraules clau
Mosaic. Miró. Paviment. Rambla. Escofet.
Conservació-restauració.

Introducció
El febrer del 2018, el comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Vinyes, va exposar la voluntat del
consistori barceloní de preparar una actuació patrimonial en record a les víctimes de
l’atemptat terrorista ocorregut a la Rambla
el 17 d’agost de 2017. En aquell moment, es
va pensar centrar el focus de l’actuació en el
mosaic de Joan Miró, atès que ha esdevingut la
imatge més icònica de l’atemptat. D’altra banda, es donava la circumstància que la Rambla
era objecte d’estudi per a la seva remodelació,
prevista a finals del 2019 —segons el projecte
de l’equip de Km_Zero—, i s’hi incloïa l’aixecament del mosaic. La idea era que aquests
dos fets —el memorial i l’aixecament— poguessin convergir en un acte d’homenatge
en record a les víctimes de l’atemptat. A fi de
valorar els aspectes tècnics de l’obra musiva
que farien possible dur a terme aquesta acció,
es va proposar fer proves d’aixecament d’alguns panots i poder valorar la naturalesa dels
materials que conformen l’obra, com també
les afectacions que l’operació d’arrencament
podria causar.

El treball que s’exposa és fruit de la col·laboració entre la Direcció de Serveis d’Arquitectura
Urbana i Patrimoni, com a responsables del
manteniment de les obres d’art públic, i el Servei d’Arqueologia, com a experts, des de l’àrea
d’intervencions en el patrimoni, en la conservació de mosaics. Cal esmentar, en aquest sentit, l’experiència del Servei d’Arqueologia en
conservació de mosaics arran del desenvolupament del projecte «El mosaic del meu barri» a
partir del 2016 (Ajuntament de Barcelona.
Institut de Cultura de Barcelona. Servei
d’Arqueologia, s. d.).
Descripció de l’obra
Qualsevol intervenció en una obra patrimonial
comporta una tasca d’estudi prèvia. El treball
del Servei d’Arqueologia també va preveure,
doncs, la documentació del mosaic de Miró a
partir de la consulta en hemeroteques i arxius,
fet que va revelar dades interessants i fotografies aclaridores sobre el procés de creació.
El paviment del pla de l’Os és una de les tres
obres que Miró va regalar a la ciutat de Barcelona per rebre els visitants i donar la benvinguda als qui arriben per mar, juntament amb
l’escultura Dona i ocell, per als qui hi venen per
terra, i el mural de la terminal 2 de l’aeroport,
per als qui ho fan per aire. Es va inaugurar
el 23 de desembre de 1976. És una obra
dissenyada per Joan Miró, feta en col·laboració
amb el ceramista Joan Gardy-Artigas i els tallers
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Escofet, per a la fabricació (Fabre et al., s. d.;
Farré-Escofet, 2017: 125-128).
Panots del mosaic
de Joan Miró.
Foto: Servei
d’Arqueologia

Col·locació dels panots
del mosaic de Joan
Miró, 1976.
Foto: Ginés Cuesta Ortiz
(Fem memòria dels oficis,
Biblioteca de Nou Barris)

Vista general de les
obres de col·locació
del mosaic de Joan
Miró, 1976.
Foto: Ginés Cuesta Ortiz
(Fem memòria dels oficis,
Biblioteca de Nou Barris)

El Paviment Miró és un mosaic col·locat a la vorera central de la Rambla, al centre del paviment
de lloses instal·lat per l’arquitecte Adolf Florensa. L’obra està composta per més de 6.000
panots de forma quadrangular realitzats amb
la tècnica del terratzo, més precisament del vibrat o vibrazo. La decoració està formada per
peces de color blanc, negre, vermell, groc i blau
que amiden 10 cm de costat per 8 cm de gruix
(La Vanguardia, 24/12/1976). La cara vista
del panot té un quadrat en relleu descentrat
respecte a les arestes de la peça; gràcies a això
s’obté una superfície antilliscant i, alhora, es
dona un efecte de moviment a la composició.
La decoració representa un motiu circular amb
figures geomètriques abstractes a l’interior de
color negre, vermell, blau i groc resseguides
de negre sobre un fons blanc. Segons la fitxa de
l’obra del repositori d’Art Públic de l’Ajuntament de Barcelona (Fabre et al., s. d.), el cercle
amida 8,33 m en el punt més llarg del diàmetre
i 7,81 m en el punt més curt. La mateixa font informa que les peces originals van ser fabricades
amb una «mescla de ciment blanc tenyit amb
vidres de color triturats». Un article publicat
el 24 de desembre de 1976 a La Vanguardia (La
Vanguardia, 24/12/1976) precisa que «[...] se
escogió un pavimento de vibrazo en el que el
árido grueso fue sustituido por pasta de vidrio
fabricada especialmente para dar mayor viveza
a los colores. En cuanto al aglomerante se utilizaron colorantes importados expresamente a
fin de conseguir la inalterabilidad de los colores
a los agentes atmosféricos». A tall indicatiu, és
interessant saber que les obres de col·locació
del mosaic van durar gairebé dos mesos.
La tècnica del Departament de Patrimoni de
l’Ajuntament de Barcelona, Carme Hosta (comunicació oral, 13/2/2018), ens explica que
les úniques peces originals actualment in situ
són les de color blanc i negre. Les altres es van
anar degradant i van haver de ser substituïdes.
La composició dels nous panots, fabricats fins
fa uns anys per l’empresa Escofet, ha anat variant. Trobem:
1. Panots de conglomerat de ciment aplicat
en dues capes: capa de ciment tenyit amb
inclusions de vidre i capa de ciment gris
amb inclusions de pedra de granulometria
variable.
2. Panots de conglomerat de resina aplicat en
dues capes: capa de resina tenyida amb inclusions de vidre i capa de resina de color gris
amb inclusions de pedra de granulometria
més homogènia respecte de la precedent.
Des del 2015 o el 2016, l’empresa Escofet
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ha deixat de fabricar les peces de substitució, i l’industrial José Peraire n’ha reprès la
producció.
3. Panots de conglomerat de resina tenyida
en massa en una sola capa on les inclusions
de vidre estan presents en tot el gruix de
la peça. Aquests panots van ser creats per
Peraire per mirar de posar remei a una de
les degradacions que pateix el mosaic, la separació entre les dues capes.

Panot de conglomerat de ciment en dues capes. Foto: Servei d’Arqueologia
Panot de conglomerat
de resina en dues capes.
Foto: Servei
d’Arqueologia

Panot de conglomerat
de resina monocapa.
Foto: Servei
d’Arqueologia

Observem que la composició del mosaic es fa
a manera d’opus tessellatum, on els panots estan
col·locats seguint la direcció de la decoració;
alguns estan tallats per aconseguir el dibuix.
El junt entre les peces és molt petit i el morter
està tenyit per donar un efecte de continuïtat
de la superfície acolorida.
Prova d’arrencament
Amb l’objectiu de fer la prova d’extracció d’un
panot, es va escollir un punt de la vorera perimetral on hi havia una llosa petita que podia
facilitar l’extracció i, alhora, evitar malmetre el
paviment general del passeig. Es va aconseguir
extreure el fragment de llosa després de fer tres
talls amb radial i picar amb escarpra i massa, no
sense trencar-lo per la meitat. Un cop extret, es
va poder observar el costat d’un dels panots negres originals i comprovar-ne el gruix, l’encaix
ajustadíssim que presenten i l’elevada resistència que ofereixen els dos materials —panots/
morters— per separar-los. Per tot plegat, es va
valorar no prosseguir l’extracció d’un panot,
ja que això hauria malmès peces originals. En
efecte, per poder aixecar-lo hauria calgut rebaixar les vores de la peça amb la radial i trencar
molt probablement el primer panot, si no tots
els que poguessin seguir.
Conclusions

Prova d’arrencament
d’un fragment de llosa
on s’observa el perfil
del panot.
Foto: Servei
d’Arqueologia

La particularitat del mosaic de Miró rau a ser
una obra d’art i, alhora, un paviment d’ús urbà.
La dificultat de la seva conservació és doble,
pel fet d’haver de respectar, d’una banda, la
seva consistència física, estètica i històrica i,
de l’altra, assegurar-ne la funció d’ús públic.
Si bé aquestes proves han servit per descartar la
possibilitat de dur a terme la intervenció amb
relació a l’homenatge esmentat, l’experiència
i la documentació aportada ens mostren que
el projecte de remodelació de la Rambla haurà
de preveure una actuació específica en aquesta
obra artística tan emblemàtica i estimada per

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 272

la ciutat. La preservació del mosaic necessitarà
emprar mètodes propis de la conservació-restauració d’obres patrimonials, com també recollir les pràctiques i l’experiència de la brigada i
els tècnics d’Arquitectura Urbana i Patrimoni.
Des del Servei d’Arqueologia de Barcelona som
partidaris de conservar el mosaic in situ, ja que
representa l’opció més respectuosa per a l’obra
d’art, davant d’una alternativa que podria provocar-li danys irreversibles.
En el moment de la publicació d’aquest Anuari,
el projecte de remodelació de la Rambla està
aturat. L’experiència ha servit per incorporar
al projecte una actuació específica en el mosaic
que reuneixi les condicions apropiades a una
obra d’aquestes característiques.
L’experiència també ens fa reflexionar sobre
les diferències en el tractament que reben les
obres patrimonials a la ciutat i la molta feina
que queda per fer per posar al mateix nivell
una peça custodiada en un museu i una d’exposada a qualsevol carrer de la ciutat. Mentre
que una, per petita i insignificant que sigui,
rep un seguiment periòdic sobre l’estat i l’evolució de conservació, l’altra, possiblement amb
molta significació artística i una forta càrrega
cultural, amb prou feines rep actuacions d’urgència, a càrrec, massa sovint, de personal no
especialitzat. Avui que els museus es debaten
sobre la seva funció social i qüestionen definicions obsoletes, potser podem començar a
qüestionar-nos les nostres ciutats històriques,
declarades oficialment o no, béns patrimo
nials, com a llocs per protegir —com una unitat— per la seva significació, com a espais de
diàleg sobre passats i futurs, que requereixen
una protecció i una cura especials. No tenim
un organisme que apliqui les mateixes consideracions i pràctiques d’un museu al patrimoni públic, als béns exposats a la ciutat, siguin
mobles o immobles. Quantes campanyes es
fan per visitar museus i monuments! I quantes
poques se’n fan sobre un poema visual enmig
del carrer o un esgrafiat de façana! La protecció d’aquests elements no s’ha de limitar
només a actuacions puntuals de restauració;
la ciutat museu requereix concebre-la com a
tal i aplicar polítiques de protecció, de difusió
i conscienciació social sobre el patrimoni col·
lectiu. Perquè el patrimoni pot ser una eina
de cohesió i d’inclusió, de respecte mutu,
d’educació, cada dia, arreu. Cada dia pot ser
el «dia dels museus» perquè tenim la sort de
tenir el museu obert sempre. Només cal que
el sapiguem veure. n Montserrat Pugès i Dorca,
Kusi Colonna-Preti
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TREBALLS
A LABORATORI

Carrer Ample, 11-13

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles ii-iii. Època moderna.

Ubicació
Carrer Ample, 11-13

Paraules clau
Restauració. Metall. Moneda. Clau.

Districte
Ciutat Vella
Codi
129/16
Promotor/Propietari
NN Renta, SA
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Empresa de
conservació-restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Direcció tècnica
María José García Mulero
Equip de conservaciórestauració
Agustín Gamarra
Campuzano, Mariona
Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido i María José
García Mulero
Fotografia
Mariona Parera Perelló
i Montserrat Soriano
Presumido
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún
Colom

La intervenció arqueològica es localitza a l’edifici de l’antiga Societat del Crèdit Mercantil.
Es van documentar estructures des de l’època
romana (murs i paviments d’opus signinum) fins
als segles xvii i xviii.
Els materials restaurats d’aquesta intervenció
arqueològica corresponen a objectes de metall,
concretament de ferro, plom i bronze. L’estudi
d’aquests objectes fa necessari dur a terme tractaments de neteja, estabilització i restauració.

Moneda restaurada. AE2 de Constanci II.
Foto: Montserrat Soriano

Fitxa 1
Tipus d’element: Moneda.
Quantitat: 4.
Material: Bronze.
Cronologia: AE2 de Constanci II (356-358)
(1). Possible diner baixmedieval (segles xiiixiv) (1). Diner de Vic de Lluís XIV 1645 (1).
Ardit de Barcelona de Felip IV (1654) (1).

Moneda restaurada. Ardit de Barcelona de Felip IV
(1654). Foto: Mariona Parera

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra. Concrecions. Desgast. Deformacions.
Pèrdua de matèria. Presència de carbonats i
clorurs.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí.
EDTA al 10 % per estovar concrecions. Neutralització posterior. Eliminació de clorurs amb
AMT. Campana d’humitat (48 h). Inhibició
amb timol al 2 % en alcohol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Moneda restaurada. Diner de Vic de Lluís XIV (1645).
Foto: Mariona Parera
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Fitxa 2

Fitxa 3

Tipus d’element: Clau.

Tipus d’element: Indeterminat.

Quantitat: 2.

Quantitat: 2.

Material: Ferro i bronze.

Material: Plom.

Cronologia: Segle v.

Cronologia: Segle iii.

Estat de conservació: Oxidació per tota la superfície. Concrecions terroses. Butllofes. Fissures. Deformacions. Pèrdua de matèria.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra. Desgast. Deformacions. Fissures.

Tractament per al ferro: Neteja mecànica amb
microtorn i projecció amb silicat d’alumini.
EDTA per estovar concrecions. Neutralització posterior. Unió de fragments amb resina
epòxid. Inhibició amb àcid tànnic al 3 % en
alcohol.

Tractament: Neteja química amb hexametafosfat sòdic al 5 % en aigua destil·lada. Neutralització posterior.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Clau de ferro. Foto: Montserrat Soriano

n María

José García Mulero

Fragments de plom. Foto: Montserrat Soriano
BIBLIOGRAFIA
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Carrer Antic de Sant Joan, 1-5 i 2-12
Carrer del Rec, 36
Passeig del Born
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer Antic de Sant
Joan, 1-5 i 2-12 / Carrer
del Rec, 36 / Passeig del
Born
Districte
Ciutat Vella
Codi
002/17
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Global Mediterránea
Geomática
Treballs de
conservació-restauració
Àbac. ConservacióRestauració, SL
Direcció tècnica
Irene García Alonso
Fotografia
Walter Alegría Tejedor
i Servei d’Arqueologia

Habitatge del segle xvii. Foto: Walter Alegría

Cronologia
Segle xvii.
Paraules clau
Habitatge. Grafit pintat.

En el marc de la intervenció arqueològica duta
a terme al carrer Antic de Sant Joan, es van descobrir estances d’un habitatge del segle xvii.
Els murs encara conservaven fragments del
parament que, durant anys, havien estat emblanquinats diverses vegades.
A la capa original de l’arrebossat s’hi va observar una petita àrea que presentava un traç
de color vermell, fet que motivà una intervenció de conservació-restauració encaminada a
recuperar el que aparentment podia ser un
grafit. D’aquesta manera, es van eliminar les
successives capes de cobriment d’aquest llenç
de mur —fetes amb calç— per poder observar
les restes pictòriques.
Les capes d’emblanquinament van ser retirades
amb bisturí. Es va poder constatar que l’estança
havia estat repintada unes quatre vegades i al
parament original es va poder documentar la
part inferior d’un grafit, que podem descriure
com un element geomètric de traç àgil, fet amb
pigment vermell. El grafit és incomplet i no se
n’ha pogut interpretar el significat. n Irene
García Alonso

Estat inicial del mur. Foto: Servei d’Arqueologia

Imatge del grafit un cop eliminats els emblanquinats.
Foto: Servei d’Arqueologia
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Carrer de Balboa, 36
Carrer de Ginebra, 43
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xviii.

Ubicació
Carrer de Balboa, 36 /
Carrer de Ginebra, 43

Paraules clau
Necròpolis. Època moderna.
Conservació-restauració. Rosari.

Districte
Ciutat Vella
Codi
030/18
Promotor/Propietari
BIM/SA
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Empresa de
conservació-restauració
CRAT, Conservació i
Restauració, SCP
Direcció tècnica
Isabel Parra Alé
Fotografia
Isabel Parra Alé

La intervenció arqueològica portada a terme al solar format per les finques número 36 del carrer de Balboa i número 43
del carrer de Ginebra es justifica per la
localització de restes òssies durant l’inici
dels treballs de reurbanització del sector.
Aquests treballs, que es van dur a terme entre
el 22 de febrer i el 9 de març de 2018, van
treure a la llum part d’una necròpolis formada
per tres fosses amb un total de sis individus de
sexe masculí. Segons la informació aportada
per l’antropòleg i l’anàlisi del C-14, totes les
inhumacions van ser realitzades en el mateix
moment —possiblement, les morts van ser
causades per alguna epidèmia— i cronològicament es podien situar entre el 1721 i el 1894.
Aquesta informació podria quedar corroborada pels materials arqueològics recuperats,
entre els quals hi ha els rosaris que acompanyaven tres dels individus enterrats i que van
ser traslladats al laboratori per ser sotmesos a
tractament.
En total es van recuperar tres rosaris, dos dels
quals de manera molt fragmentària, i un tercer

Rosari de l’individu 4 (UE 14) abans del tractament.

(individu 6) que conservava la creu i la medalla.
L’elevat grau de degradació de les peces es pot
explicar pel fet que els cossos van ser enterrats
a la sorra de la platja, el contingut de sal de la
qual podria haver contribuït en gran manera
a alterar els elements constitutius d’aquests rosaris. Així, es pot constatar que s’han perdut
pràcticament totes les denes —molt probablement de naturalesa orgànica— dels rosaris
dels individus 2 i 4.

Rosari de l’individu 2 (UE 12) abans del tractament.

Tots tres estan fets amb denes d’origen orgànic
unides per elements metàl·lics: ferro en el corresponent a l’individu 2 (UE 12) i bronze en els
dels individus 4 (UE 14) i 6 (UE 09). S’observa
la presència de grans de sorra adherits a tota la
superfície i la falta de nucli metàl·lic a les restes
de metall, molt afectat pels clorurs.
La intervenció de conservació-restauració s’ha
centrat bàsicament en el rosari que portava lligat a l’avantbraç l’individu número 6 i que era
el que estava més complet i en millor estat de
conservació. Aquest rosari conserva la majoria
de les denes. Això és: cinc desenes de grans petits i cinc de més grossos, tornejats, que fan de
separadors dels cinc grups de misteris en què
es distribueix la pregària del rosari. Inclou una
medalla octagonal i una creu amb decoració en
relleu amb representació d’una cara de Crist
amb una calavera als peus i, a l’altra, amb la
cara de la Mare de Déu coronada.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 278

Els tractaments que es van dur a terme amb la
finalitat de facilitar-ne l’estudi i la preservació
van ser els següents:
–– Neteja mecànica de la superfície per eliminar les restes de terra i els productes de
corrosió, feta amb bisturí i micromotor amb
l’ajuda de la lupa binocular. La neteja ha
estat molt superficial, donada la fragilitat
dels elements metàl·lics.
–– Neteja química per eliminar els clorurs i els
carbonats presents a la superfície amb banys
d’AMT (aminomercaptodiazol).
–– Inhibició per immersió en una dissolució de
timol al 2 % en alcohol durant dues hores.

Rosari de l’individu 6 (UE 09; 1) abans del tractament.

–– Consolidació final per immersió d’uns
quants segons amb acetat de polivinil diluït
al 2 % en alcohol només practicada a la medalla i la creu. n Isabel Parra Alé

BIBLIOGRAFIA
Nadal Roma, E. (2019). Memòria de la Intervenció arqueològi
ca del Carrer de Balboa,36 / carrer de Ginebra, 43. Barcelona,
el Barcelonès. [Inèdita].

Rosari de l’individu 6 (UE 09; 2) abans del tractament.

Rosari de l’individu 6 després del tractament.
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GALERIA D’IMATGES

Detall (anvers) del rosari de l’individu 6 després del tractament.

Rosari de l’individu 2 (UE 12) després del tractament.

Detall (revers) del rosari de l’individu 6 després del tractament.

Rosari de l’individu 4 (UE 14) després del tractament.
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Carrer de Borriana, 115-123

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiv-xx.

Ubicació
Carrer de Borriana,
115-123

Paraules clau
Rellotge de butxaca. Metall. Rec Comtal.

Districte
Sant Andreu

La intervenció duta a terme al carrer de Borriana, 115-123 es relaciona amb la localització
del rec Comtal (Medina, 2018a), situat a prop
d’aquesta intervenció. També s’ha d’afegir
l’existència del mas de Can Capó, enderrocat a
mitjan segle xx, i que s’ubicava entre els carrers
de Borriana i del Segre. La tècnica constructiva de les estructures documentades apunten a
un origen medieval del conjunt. Les seqüències
estratigràfiques revelen una fase moderna i contemporània del mas. Malgrat l’aspecte medieval
de les estructures, el material ceràmic recuperat
se situa entre els segles xviii i xx. El rellotge de
butxaca que es va trobar podria correspondre
a les fases més contemporànies.

Codi
006/16
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Esther Medina Guerrero
Treballs de
conservació-restauració
Gamarra & García,
conservació i restauració,
SL
Equip
Agustín Gamarra
Campuzano, María José
García Mulero i Mariona
Parera Perelló
Fotografia
Mariona Parera Perelló

Els rellotges de butxaca tenen el seu origen a
Europa, en concret a França, a mitjan segle xv,
poc després d’aplicar el motlle en espiral a la
rellotgeria. Són de tipus mecànic, usualment de
corda, que per la seva petita mida es portaven
dins d’una butxaca a l’armilla o als pantalons.
Generalment, tenen una cadeneta metàl·lica
que penja per subjectar-los, anomenada leontina.
Aquest rellotge de butxaca correspon probablement a un model Roskopf o d’imitació, la
producció del qual se situa al darrer quart
del segle xix. El disseny és molt similar al
rellotge del proletari, ideat per Georges Frederic
Roskopf. Aquest rellotge era molt més barat
que un de prestigi venut al mateix període,
atès que no tenia trets excepcionals i era d’una
simplicitat extrema. Un rellotge tradicional
tenia entre 100 i 150 parts constituents, en contraposició amb les 57 del rellotge Roskopf. Es
calcula que entre el 1867 i el 1873 se’n van fer
unes 70.000 unitats, però fou a la darreria del
segle xix quan es van construir dues fàbriques
i van proliferar els tallers que els fabricaven.
Aquest desplegament de la capacitat de producció va donar lloc a la reducció de les despeses i a l’increment de les vendes en els mercats
internacionals (Medina, 2018b).
La cronologia d’aquest rellotge se situa entorn
de finals del segle xix. Es tracta d’una peça

Detall de la part superior.

Detall de la tapa del darrere.

sencera, però incompleta, ja que li manca la
cadeneta. Consta d’una caixa o part exterior
que inclou el bisell on s’ajusta el vidre, el suport de la caixa i la tapa del darrere, per on
s’accedeix al mecanisme. Té un suport per a
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l’anella on es devia enganxar la leontina o cadena, que a la vegada feia de guia per a la tija
de remontoir amb la seva corona estriada, que
servia per donar corda al rellotge. El dial és de
fons blanc amb la numeració de tipus romà i
les manilles de tipologia anomenada de pera.
Un petit botó a la part superior dreta servia
per posar el rellotge en hora.
Podem constatar que la peça havia experimentat algun procés de galvanoplàstia, ja que es
poden diferenciar restes del recobriment amb
un altre metall. La galvanoplàstia és el procés
de recobriment de la superfície d’un metall
per precipitació a partir de solucions aquoses
amb sals i un corrent elèctric. Aquesta capa
pot ser decorativa o proporcionar resistència
davant la corrosió i incrementar la seva duresa
superficial.

Anvers del rellotge.

La caixa presentava diferents productes de
corrosió (òxids, carbonat i clorurs) per tota la
superfície. La mateixa corrosió va produir deformacions, localitzades sobretot a les unions
de les diferents parts metàl·liques del rellotge. S’apreciaven petites ratlladures per la part
posterior, segurament a causa de l’ús. Presentava restes de ferro a l’anella, potser corresponents a la cadena.
El tractament va consistir en una neteja química amb aigua destil·lada i alcohol (50 %), per
eliminar les concrecions terroses i la brutícia
superficial. Posteriorment, es va fer una neteja
mecànica de la caixa amb bisturí, micromotor
amb fresa metàl·lica i raspall metàl·lic, que va
permetre extreure el vidre, un cop separat de
la caixa el bisell. La neteja del dial, que estava
esmaltat i tenia la numeració marcada amb
tinta, es va fer amb hisop de cotó amb aigua
destil·lada i alcohol al 50 %.
El vidre, molt prim i de forma còncava, estava
opac, a causa de l’acumulació de terra i productes de corrosió del metall. Mitjançant l’ús
d’ultrasons i d’un raspall sintètic, se’n va recuperar la transparència.
Un cop tornat a muntar, es va fer un tractament d’inhibició amb timol al 2 % en alcohol.
n María

José García Mulero
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Carrer del Comerç, 27-33 i 60-68

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Baixmedieval. Moderna. Contemporània.

Ubicació
Carrer del Comerç, 27-33
i 60-68

Paraules clau
Conservació-restauració. Objectes. Peces.
Ceràmica. Metall. Vidre.

Districte
Ciutat Vella
Codi
072/17
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Global Mediterránea
Geomática, SL
Empresa de
conservació-restauració
ABAC. Conservació i
Restauració, SL
Direcció tècnica
Maria Molinas
Equip de
conservació-restauració
Laia Abelló i Maria
Molinas
Fotografia
Maria Molinas i Laia
Abelló

La intervenció arqueològica va ser fruit de les
obres d’urbanització del carrer i la col·locació
de nous serveis. Amb aquesta intervenció es
van recuperar objectes de la vida quotidiana,
amb cronologies que van des de l’època baixmedieval fins a l’època contemporània. La
preservació i l’estudi d’alguns d’aquests materials en fan necessari el tractament de neteja,
estabilització i restauració. Aquest és el cas de:
–– 16 monedes, 1 medalla, 1 anell, 3 fragments
d’agulles i 3 indeterminats de bronze.

Monedes i objectes de bronze
En les peces d’aquest material es va fer les operacions següents:
–– Neteja per eliminar terra i concrecions amb
bisturí i micromotor amb fresa de diamant i
raspall metàl·lic, sota la lupa binocular.
–– Tractaments químics per a l’eliminació de
clorurs amb l’AMT.
–– Inhibició del metall amb un bany de timol
diluït al 2 % en alcohol, durant dues hores.
–– Consolidació del metall amb un bany d’acetat de polivinil diluït al 2 % en alcohol, durant uns quants segons.

–– 16 fragments de claus i 5 objectes indeterminats de ferro.
–– 21 fragments de vidre de diferents colors,
formes i informes.
–– 3 fragments de pipes i 1 fragment de figureta
de ceràmica, amb cap femení.
A grans trets i agrupats per materials, es presenta un resum del seu estat de conservació i
dels treballs portats a terme.
Les alteracions que presenten els objectes de
metall són diverses. En el cas dels objectes
de bronze es localitzen diferents productes de
corrosió: carbonats, òxids i clorurs. I pel que
fa als objectes de ferro, presenten gruixos importants de concrecions, aixecament de capes
per exfoliació i presència d’òxids.

Anell de bronze abans de la intervenció.

L’estat de conservació dels vidres és força bo, ja
que només presenten restes de terra, irisacions,
opacitat i petites microfissures. Cal tenir en
compte que la majoria són fragments i que no
es conserva cap peça sencera.
Els fragments dels objectes de ceràmica recuperats també es mantenen en un estat de conservació força bo, tot i que no són peces senceres.
Presenten restes de terra, fongs i pèrdua de la
decoració original, o bé pel desgast o bé pel
seu llarg període d’enterrament.

Anell de bronze un cop finalitzada la intervenció.

A continuació es presenten els tractaments de
conservació-restauració que es van dur a terme
segons el tipus de material.
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Fragments
d’objectes de
ferro abans de
la intervenció.

Objectes de ferro
Pel poc interès que tenien aquests objectes de
ferro i per manca de pressupost, només es va fer
una neteja superficial i un canvi d’embalatge:
–– Neteja inicial per eliminar la terra i les
concrecions. Fou necessari procedir amb
diversos mitjans: bisturí, projecció de silicat
d’alumini i, també, micromotor amb fresa
de diamant.
–– Unió d’algun fragment amb l’adhesiu Aral
dite ràpid.
Fragments de vidre

Fragments
d’objectes de
ferro un cop
finalitzada la
intervenció.

Per als fragments de vidre es van fer les operacions següents:
–– Neteja inicial en sec amb pinzell, per eliminar la brutícia superficial.
–– Neteja en humit, per eliminar restes de
brutícia i productes de degradació amb aigua destil·lada i alcohol —dissolució mixta
al 50 %— aplicada amb cotó fluix.
–– Assecatge a temperatura ambient.
–– Unió d’algun fragment amb adhesiu cianocrilat.
Objectes de ceràmica
Per acabar, en el cas dels objectes de ceràmica
es van dur a terme aquestes operacions:
–– Neteja mecànica amb bisturí sota la lupa
binocular.
–– Neteja mecànica i química amb barreja d’alcohol i aigua (70/30) aplicada amb cotó
fluix i palet de fusta.

Fragments de vidre abans de la
intervenció.

Fragments de vidre un cop finalitzada
la intervenció.

–– Assecatge a temperatura ambient.
L’emmagatzematge de totes les peces tractades
es va fer amb bosses i caixes de polietilè.
La documentació de tot el procés de conservació-restauració d’aquest conjunt de materials
es va elaborar seguint el model de fitxes habitual, una còpia de les quals es va incorporar
a la memòria de la intervenció arqueològica.
n Maria

Molinas Daví

BIBLIOGRAFIA
Arroyo Borraz, S. (2019). «Carrer del Comerç, 27-33 i 60-68».
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, p. 52-58.
Fragment de pipa de ceràmica d’argila
negra, amb la canya de petites
dimensions, abans de la intervenció.

Fragment de la mateixa pipa un cop
finalitzada la intervenció, on s’aprecia
la decoració d’elements geomètrics
estampats i s’observa la presència
de zones de l’interior cremades.

Beltrán de Heredia, J.; Miró, N.; Soberón, M. (2012). «Les
pipes de ceràmica no caolinítica trobades a Barcelona: producció i comerç als segles xvii-xix». QUARHIS, 8, p. 166-191.
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GALERIA D’IMATGES

(a)

Base i quilla, aquesta darrera delimitada per la decoració a rodet, de
la pipa de ceràmica.

(b)

Base (a) i quilla (b) d’un altre fragment de pipa de ceràmica d’argila
negra decorada amb uns elements que recorden les volutes d’un
capitell.

Cap femení de ceràmica amb restes de policromia.
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(a)

(b)

Medalla de mitjan segle xvii (a i b), emesa possiblement pel papa Climent IX amb motiu de la canonització del franciscà sant Pere d’Alcàntara
i la carmelita santa Maria Magdalena de Pazzi (segons l’estudi de Montserrat Berdún).

(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’un diner de València de Felip III o Felip IV (1598-1621 / 1622-1665) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).

(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’un diner jaqué d’Aragó de Felip II o Felip III (1598-1621 / 1622-1665) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).
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(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’un ardit de Barcelona de Felip IV (1653-1655) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).

(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’una moneda de 2 maravedisos de Trujillo de Carles (1680-1686) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).

(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’un ardit fals de Barcelona de l’Arxiduc Carles (post. 1708-1714) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).
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(a)

(b)

Anvers (a) i revers (b) d’una moneda de 19 cèntims del 1870 del governador provisional) (segons l’estudi de Montserrat Berdún).
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Carrer dels Consellers, 2

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xvii-xix.

Ubicació
Carrer dels Consellers, 2

Paraules clau
Tractament de conservació-restauració. Metall.

Districte
Ciutat Vella
Codi
005/16
Promotor/Propietari
Multimanteniment, SL
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Empresa de
conservació-restauració
CRAT, Conservació i
Restauració, SCP
Direcció tècnica
Isabel Parra Alé
Equip de
conservació-restauració
Dèbora Iglesias Bonells
i Isabel Parra Alé
Fotografia
Isabel Parra Alé
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún Colom

–– Consolidació final per immersió d’uns
quants segons amb acetat de polivinil diluït
al 2 % en alcohol.
n Isabel

La intervenció arqueològica preventiva que es
va dur a terme entre el 27 de gener i el 18 de
febrer de 2016 va estar motivada per la construcció d’un nou edifici al solar generat per
l’enderroc de la finca número 2 del carrer dels
Consellers.

Parra Alé

BIBLIOGRAFIA
Vilardell Fernàndez, A. (2018). «Carrer dels Consellers, 2».
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, p. 79-81.

Les restes arqueològiques documentades corresponen a un ampli ventall cronològic que va
des dels segles iv-vi (amb part d’una necròpoli
tardoromana) fins al segle xx.
Els objectes recuperats que han arribat al laboratori corresponen a un grup de vuit monedes
que han estat sotmeses a un tractament de conservació-restauració amb l’objectiu de facilitar
l’estudi numismàtic i, també, assegurar-ne la
preservació. Aquest estudi ha aportat una cronologia acotada entre els segles xvii i xviii.
Aquestes monedes són totes de bronze i corresponen a encunyacions realitzades durant
els regnats de Felip IV (un ardit del 1632-1635
i possiblement una moneda de 4 maravedisos del 1654-1665), de Lluís XIII (un diner de
Vic del 1643), de l’Arxiduc Carles (un diner
i un ardit de Barcelona del 1700-1711) i de
Felip V (dues monedes d’1 maravedís del 17181720 i una de 2 maravedisos del 1720).
El tractament aplicat al bronze ha estat el
següent:
–– Neteja mecànica de la superfície per eliminar les restes de terra i els productes de
corrosió, feta amb bisturí i micromotor amb
l’ajuda de la lupa binocular.
–– Neteja química per eliminar els clorurs i els
carbonats presents a la superfície amb banys
d’AMT (2-amino-5-mercapto-1,3,5-tiadiazol)
i B-70.
–– Test de clorurs amb campana d’humitat fins
a la seva eliminació.
–– Inhibició per immersió en una dissolució de
timol al 2 % en alcohol durant dues hores.
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GALERIA D’IMATGES

Anvers abans i després del tractament d’una moneda de 2 maravedisos de Felip V, 1720. Seca de Barcelona.

Anvers i revers d’una moneda de 2 maravedisos de Felip V, 1720. Seca de Barcelona. Després del tractament.

Anvers i revers d’un ardit de Felip IV. 1632-1635. Seca de Barcelona. Després del tractament.
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Anvers i revers d’un ardit de l’Arxiduc Carles. 1700-1711. Seca de Barcelona. Després del tractament.

Anvers i revers d’un diner de Lluís XIII de França. 1643. Seca de Vic. Després del tractament.

Anvers i revers d’una moneda de 4 maravedisos, amb marques de repicatge posterior. Felip IV. 1654-1665. Seca castellana.
Després del tractament.
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Anvers i revers d’un maravedís de Felip V. 1718-1720. Seca de Barcelona. Després del tractament.

Anvers i revers d’un maravedís de Felip V. 1632-1635. Seca de Barcelona. Després del tractament.

Anvers i revers d’un ardit de l’Arxiduc Carles. 1700-1711. Seca de Barcelona. Després del tractament.
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Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b
Carrer Nou de Sant Francesc, 29-31
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xvii-xviii.

Ubicació
Plaça del Duc de
Medinaceli, 1-1b / Carrer
Nou de Sant Francesc,
29-31

Paraules clau
PEG. Liofilització. Fusta amarada d’aigua.

Districte
Ciutat Vella
Codi
027/12
Promotor/Propietari
La Llave de Oro
Empreses d’arqueologia
Estrats, Gestió del
Patrimoni Cultural, SL i
Abans Serveis Culturals, SL
Direcció tècnica
Mar Valiente Pérez
Equip de conservaciórestauració
Irene García Alonso i Mar
Valiente Pérez
Fotografia
Mar Valiente Pérez i
Estudio Rafael Vargas

Durant la intervenció arqueològica que es va
iniciar l’any 2012 a la plaça del Duc de Medinacelli, es van recuperar, entre d’altres, un
seguit d’objectes de fusta que daten de l’època
moderna (Chorén, 2014). Aquestes peces tenien la particularitat de situar-se per sota del nivell freàtic i, per tant, estaven amarades d’aigua.
Es tracta de la troballa de prop d’una desena de
coberts de fusta, la majoria dels quals són culleres, a més d’una forquilla i altres objectes de
dimensions petites, les restes d’un cubell amb
l’anella de ferro corresponent, restes d’altres
cubells i fragments d’objectes no identificats.
Es va optar per un tractament d’estabilització
que permetés assecar i manipular les peces
d’una manera segura i mantenir-ne la integritat. La fusta amarada és una fusta desnaturalitzada, i no conserva les propietats físiques
ni químiques, com tampoc les mecàniques. Es
tracta d’un material que sovint és tou, tant a la
superfície com al nucli, depenent de l’espècie
d’arbre que s’hagi utilitzat. L’aigua ha penetrat
al llarg del temps a un nivell tant intercel·lular
com intracel·lular, principalment per proces-

Safata circular del liofilitzador amb les peces
impregnades abans de congelar. Foto: Mar Valiente

Safata circular del liofilitzador amb les peces
impregnades abans de congelar. Foto: Mar Valiente

Objectes congelats
a la campana del
liofilitzador.
Foto: Mar Valiente

Detall del cubell congelat. Foto: Mar Valiente
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Pes d’una de les culleres després de la liofilització.
Foto: Mar Valiente

sos d’hidròlisi. Els microorganismes i els bacteris presents tenen un paper important en el
pH de l’objecte i del medi en què roman aquest
objecte (Valiente, García, 2018).
El procés que es va dur a terme amb aquestes
peces és el de liofilització, procés que actualment s’està exportant a molts àmbits, sobretot
en el món de la gastronomia. En el camp de
la restauració del patrimoni, s’utilitza per a
objectes orgànics amarats d’aigua, principalment fusta, però també cuir. Centres pioners
en la restauració d’aquest material, com ara
ARC-Nucléart a la ciutat de Grenoble, el CASC
de Girona i l’ICC a la ciutat d’Ottawa, porten a
terme aquesta pràctica des de fa anys.

Manipulació després de la liofilització. Foto: Mar Valiente

Per poder executar aquest tractament, en primer lloc s’ha de fer una impregnació de les
peces de fusta. Es tracta d’una immersió en
PEG (polietilenglicol) i aigua durant sis mesos,
els tres primers mesos amb una concentració
de PEG del 20 % i la resta amb una concentració del 35 %. Durant aquest període, l’aigua
que amarava l’objecte se substitueix per aquesta substància, que és una cera hidrosoluble.
Aquest material té l’avantatge de dissoldre’s
en l’aigua i de solidificar-se quan la presència
d’aigua disminueix.

Neteja del cubell liofilitzat amb excés de PEG. Foto: Mar Valiente

La liofilització es basa en el pas de l’aigua d’estat sòlid a estat gasós, sense passar per la fase
líquida; aquest procés rep el nom de sublimació. Abans de la liofilització, les peces s’han
de congelar, amb la finalitat que la dissolució
d’aigua i PEG que rau a l’interior de les fibres
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Cubell acabat. Foto: Mar Valiente

Dues culleres i una forquilla liofilitzades i netes. Foto: Mar Valiente

Lot de coberts liofilitzats i nets. Foto: Mar Valiente

de la fusta esdevingui sòlida. En aquest procés,
s’ha de tenir en compte l’expansió de l’aigua
quan es congela. La creació de cristalls i la
mida d’aquests cristalls dependran de la rapidesa del procés de congelació, i això està relacionat amb la temperatura mínima que pot
assolir el congelador. Com menys temperatura
hi hagi, més de pressa es congelarà l’objecte i
més petits seran els possibles cristalls.
Un cop congelats, els objectes es fiquen dins
de la campana de liofilització, on comença la

sublimació. Aquest fenomen es produeix aplicant el buit a la cambra estanca on hi ha els
objectes. La pressió atmosfèrica fa que l’aigua
sòlida surti en forma de gas i quedi atrapada
en uns condensadors que actuen com a «trampes» per al gas o el vapor d’aigua. Per controlar
aquest procés, que dura uns quants dies, s’insereix una sonda tèrmica dins de la campana
que en mesura la temperatura. Quan la temperatura assoleix graus en positiu, el procés de
liofilització es dona per finalitzat.
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Quan el procés ha acabat, el PEG queda en estat sòlid i l’aigua que l’acompanyava s’ha sublimat sense deformar la peça. Es podria dir que
les fibres desnaturalitzades de la fusta tenen un
suport sòlid que les ajuda a no deformar-se. El
resultat és una fusta que és seca i lleugera, que
té un notable canvi cromàtic i que normalment
presenta una lleu minva respecte a la mida
inicial. Així, només queda extreure l’excés de
PEG que ha transpirat i que descansa sobre la
superfície dels objectes, cosa que s’aconsegueix
passant-hi una paletina suau, que, mitjançant
l’aplicació controlada de calor, fa que la fusta
reabsorbeixi el PEG.

Talons, possible plantador i altres peces abans de la restauració. Foto: Mar Valiente

Així doncs, durant el mes de novembre passat es va dur a terme a Coolvacuum, empresa
catalana fabricant de liofilitzadors, el primer
assecatge per liofilització d’un lot de peces
de fusta arqueològica amarada d’aigua que
es fa a la ciutat de Barcelona. El fet de tenir
el suport dels professionals de la fabricació
de liofilitzadors ha permès una atenció personalitzada i, en tot moment, les peces s’han
controlat de manera rigorosa, per assegurar
l’èxit del procés. La resposta al tractament ha
estat satisfactòria, s’ha millorat la lectura dels
estris, es poden veure les traces de fabricació
i s’ha possibilitat una millor identificació d’alguns objectes —que al principi no se sabia què
eren—, com ara un plantador o dos talons de
sabata. n Mar Valiente Pérez
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Talons, possible plantador i altres peces després de la restauració.
Foto: Mar Valiente
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Sabata. Datació: últim quart del segle xvii. MTIB 88453-0. Museu del Disseny
de Barcelona. Foto: Estudio Rafael Vargas
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Carrer de l’Hospital, 101

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer de l’Hospital, 101
Districte
Ciutat Vella
Codi
007/17
Promotor/Propietari
P. Tarrason, SL
Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric
Direcció tècnica
Marta Nolla Enfedaque
Treballs de
conservació-restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Equip
Agustín Gamarra
Campuzano, María José
García Mulero, Mariona
Parera Perelló i
Montserrat Soriano
Presumido
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún
Colom
Fotografia
Mariona Parera Perelló
i Montserrat Soriano
Presumido

Cronologia
Baixmedieval (segles xiv-xv). Època moderna
(segles xvi-xviii). Època contemporània (segle xix).

METALL

Paraules clau
Convent de l’Encarnació. Metall. Vidre. Os.
Ceràmica.

Tipus d’element: Moneda.

Les obres de rehabilitació d’un edifici per a ús
hoteler al número 101 del carrer de l’Hospital,
al barri del Raval, va fer necessària una intervenció arqueològica de caràcter preventiu. El lloc
ocupat per l’edifici es troba en una zona que
formava part del suburbium de la ciutat romana, dins del traçat de la Via Sepulcral romana,
com també del recinte emmurallat medieval, i se
superposa parcialment a les restes de l’antic convent de les carmelites calçades. Aquest monestir,
un dels sis monestirs d’aquest orde presents a
Catalunya, es va fundar al segle xvii.

Cronologia: Diner de Barcelona de Jaume II
(1291-1327)(1). Diner baixmedieval il·legible (segles xiii-xiv)(1). Diner de Sicília d’Al
fons IV (1416-1458) (1). Diner de València de
Carles II (1668-1699) (1). Possible ardit de Bar
celona indeterminat (segle xvii – principis del
segle xviii) (1). Diner de Vic de Felip III o IV
(1a meitat del segle xvii)(1). Diner il·legible
(1), a més d’una possible moneda.

Inaugurat el 1674, va ser abandonat en diverses
ocasions arran de la situació d’enfrontaments
de la guerra de Successió a Catalunya entre
el rei Felip V i els partidaris de Carles III. Al
segle xix, i a causa de l’estat ruïnós que presentava, va ser enderrocat completament i durant
el segon terç d’aquest segle se’n va construir
un de nou. L’església del convent tenia una
particularitat: la planta central era oval. A la
circumferència presentava sis capelles quadrangulars ubicades als laterals.

Fitxa 1
Quantitat: 8.
Material: Plata (1). Bronze (7).

Estat de conservació: Dipòsits superficials de terra. Desgast. Deformacions. Pèrdua de matèria.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí.
Hexametafosfat sòdic al 5 % i EDTA al 10 %
per estovar concrecions. Neutralització posterior. Campana d’humitat (48 h) per comprovar la inactivitat dels productes de corrosió.
Eliminació de clorurs amb B70. Inhibició amb
timol al 2 % en alcohol. Consolidació amb PVA
al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Els materials recuperats i que han estat tractats
per a la seva conservació i estudi són majoritàriament de l’època moderna i estan relacionats
amb el convent. També se n’han recuperat altres de més antics, de l’època baixmedieval,
com el material ceràmic dels segles xiv i xv,
reflexos metàl·lics i ceràmica de color verd i
manganès i, també, gresols i escòria de bronze
i de ferro.
Els materials intervinguts corresponen a vuit
monedes, un aplic, una petita clau, agulles de
cap, una sivella i un fragment de cinturó, a
banda de diversos fragments indeterminats.
Entre les peces de ferro destaca una peça indeterminada. Pel que fa als objectes d’os, hi ha
una placa amb estries i petits forats que podria
correspondre a un mànec de ganivet.

Diner de Barcelona de Jaume II (1291-1327).
Foto: Montserrat Soriano
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Fitxa 2
Tipus d’element: Clau de pany de petites dimensions, amb el cap en forma de pica i el
perfil compost de tres dents o solcs.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Quantitat: 1.
Material: Bronze.
Cronologia: Segle xv.
Estat de conservació: Dipòsits superficials en
forma de concrecions i productes de corrosió.
Presència de clorurs i carbonats de manera
estesa.
Fragment de placa de cinturó. Foto: Mariona Parera

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí i micromotor. Eliminació dels productes de corrosió amb banys d’AMT. Neutralització posterior.
Campana d’humitat (48 h) per comprovar la
inactivitat dels productes de corrosió. Inhibició
amb timol al 2 % en alcohol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.

Fitxa 4

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Material: Ferro.

Tipus d’element: Fragments indeterminats (4)
i fragments de claus (7).
Quantitat: 11.
Cronologia: Segles xvi-xvii.
Estat de conservació: Oxidació de tota la superfície. Concrecions terroses. Butllofes. Fissures
i fractures. Deformacions. Pèrdua de matèria.
Tractament: Neteja mecànica amb microtorn i
projecció amb silicat d’alumini. Banys en EDTA
al 10 % per estovar concrecions. Neutralització
posterior en aigua destil·lada. Unió de fragments amb resina epòxid. Inhibició amb àcid
tànnic al 3 % en alcohol.

Clau petita de bronze. Foto: Mariona Parera

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Fitxa 3
Tipus d’element: Sivella (1). Fragments (2)
d’una placa de cinturó.
Quantitat: 2.
Material: Bronze.
Cronologia: Segles xvi-xvii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Desgast i pèrdua de material. Presència de clorurs actius i
carbonats.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí i
micromotor. Eliminació dels productes de corrosió amb banys d’AMT. Neutralització posterior. Campana d’humitat (48 h) per comprovar
la inactivitat dels productes de corrosió. Inhibició amb timol al 2 % en alcohol. Consolidació
amb PVA al 2 % en etanol.

Elements de ferro. Foto: Mariona Parera
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ORGÀNIC
Fitxa 5
Tipus d’element: Fragment de mànec.
Quantitat: 1.
Material: Os.
Cronologia: Segles xvi-xvii.
Descripció i estat de conservació: La peça
és una part del mànec d’un ganivet, ja que
presenta petits forats equidistants on es
devien inserir els reblons per unir les dues
peces. A la part interior, en un costat s’hi
aprecia una osca on devia recolzar la fulla
del ganivet. Per la part exterior presenta tres
estries, per prémer amb més seguretat la
peça.
La peça presenta dipòsits superficials de terra.
Desgast. Pèrdua de matèria. Taques d’òxids.
Tractament: Neteja mecànica de les
concrecions amb alcohol i aigua destil·lada
(50 %).
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Figureta de ceràmica. Foto: Mariona Parera

Presenta dipòsits superficials de terra, desgast,
petites pèrdues de matèria del substrat i de
la capa pictòrica. També hi ha atac biològic
superficial en forma de petits punts de color
verd a la part posterior de la figura.
Tractament: Neteja mecànica amb aigua
destil·lada. Estovament de concrecions amb
bany d’hexametafosfat sòdic al 5 % en aigua
destil·lada. Neutralització posterior. Unió de
dos petits fragments de ceràmica amb cola
nitrocel·lulòsica.

Mànec de ganivet. Foto: Montserrat Soriano

CERÀMICA
Fitxa 6
Tipus d’element: Figureta antropomorfa
incompleta.
Quantitat: 3 (peça i dos petits fragments).
Material: Ceràmica policromada.

Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.
n María

José García Mulero

Cronologia: Segles xvi-xvii.
Descripció i estat de conservació: Petita
figura amb vestimenta religiosa; li manquen
els braços i el cap. S’identifica per l’hàbit
de l’orde de les carmelites calçades, que
es caracteritza per la túnica, el cinturó i la
caputxa de color fosc (marró).

BIBLIOGRAFIA
Nolla Enfedaque, M. (2019a). «Carrer de l’Hospital, 101».
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, p. 80-81.
Nolla Enfedaque, M. (2019b). Memòria de la intervenció al
Carrer Hospital, 101, Passatge Bernardí Martorell, 1. Ciutat
Vella, Barcelona. [Inèdita].
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Jardí de Can Fargas.
Escultura de pedra artificial
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Avinguda de Frederic
Rahola, 2-8 / Passeig de
Maragall, 383-389 /
Carrer de Peris i
Mencheta, 1-3
Districte
Horta-Guinardó
Codi
090/18
Nom singular
Jardí de Can Fargas.
Escultura de pedra
artificial
Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona
Empresa de
conservació-restauració
Arcovaleno Restauro, SL
Direcció tècnica
Montserrat Pugès i Rudi
Ranesi

Procés de neteja mecànica per a l’eliminació de la beurada de ciment.

Descripció

Cronologia
Segle xix. Estil neoclàssic.

Equip de
conservació-restauració
Eva Bermejo i José Luis
Palomares

Paraules clau
Segle xix. Restauració de pedra artificial.

Documentació
Neus Casal Bosch

Introducció

Fotografia
Arcovaleno Restauro, SL

Durant les obres de rehabilitació de la masia
de Can Fargas per adaptar-la al seu nou ús com
a escola municipal de música, es va recuperar
una peça escultòrica que, segons la imatge conservada, formava part de la decoració del jardí
romàntic que envolta la masia. En el moment
de l’inici de les obres de remodelació de la
masia (1a fase), la peça es va localitzar al pati
central de la casa, just a sota de l’escala d’accés
al primer pis. El seu estat de conservació i la
imminència de les obres van aconsellar traslladar la peça a les dependències del Servei d’Arqueologia de la Zona Franca per preservar-la
i, en el futur, restaurar-la.
L’actuació de conservació-restauració, duta a
terme durant els mesos de juliol a setembre
del 2018, es va fer gairebé íntegrament a les
dependències del Servei d’Arqueologia de la
Zona Franca. La fase d’acabats finals es va fer,
després del muntatge de la peça, en el seu emplaçament original del jardí de Can Fargas.

L’estàtua, elaborada mitjançant la tècnica
d’emmotllament amb un morter amb voluntat d’imitació de la pedra de Montjuïc,1 representa una figura femenina d’inspiració clàssica,
amb túnica i amb un pentinat recollit amb diadema. La figura, sustentada al damunt d’una
peanya rectangular, no conserva ni les mans
ni els avantbraços, i a l’altura dels colzes s’hi
observen monyons de morter afegit.
La peça està constituïda per tres parts, unides
entre si mitjançant ancoratges metàl·lics a base
de varetes de ferro enroscades a platines, rejuntades amb morter. La part inferior és massissa,
mentre que les dues peces superiors es presenten interiorment buides, fruit del mateix
procés d’emmotllament.
Pel que fa als materials constitutius, en la vista en secció de la peça, s’aprecien tres estrats
superposats que proporcionen informació
sobre el procés d’emmotllament. L’estrat interior de l’escultura presenta un morter de
color rosat i amb àrid de granulometria força

1. Volem agrair a la doctora Antònia Navarro la seva desinteressada col·laboració en la determinació dels materials
compositius de la peça i en les seves apreciacions sobre l’elevat grau d’imitació de la pedra de Montjuïc.
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Procés de neteja làser per a l’eliminació de la brutícia i la uniformització de les superfícies.

gruixuda; la part més interna d’aquesta capa
presenta una fina capa de «ciment» rosat, on
s’aprecien clarament les ditades de la seva aplicació manual. L’estrat intermedi està format
per un morter de color gris amb una certa
tonalitat càlida i per granulometria molt més
fina i homogènia; es podria tractar de la capa
d’acabat original de l’escultura, a imitació de
la varietat de «blanquet» de la pedra de Montjuïc, com ja hem esmentat. La superfície visible, però, està feta amb una beurada de ciment
de color gris fosc, que sembla que correspon a
un recobriment afegit en alguna intervenció
anterior.
Estat de conservació i diagnòstic
En termes generals, l’estàtua, abans de la intervenció, presentava un estat de conservació
dolent o molt dolent, o fins i tot qualificable
de ruïnós a la zona central de l’escultura. Les
diferents parts de la peça estaven afectades per
un seguit d’alteracions que malmetien el conjunt tant des del punt de vista de conservació
dels materials com d’estètica. Els nombrosos
trencaments i les zones de pèrdua alteraven
la lectura i la unitat de l’obra, mentre que la
presència de materials afegits —morters, beurada grisa— en distorsionava l’apreciació de
les textures i el cromatisme original.
La presència de dipòsits de pols i brutícia generalitzada —superficial i adherida— era la causa
de l’enfosquiment generalitzat de les superfí
cies, tant de l’exterior (beurada de ciment)
com de la superfície original de l’escultura (pedra artificial). Així doncs, aquesta alteració es
podria explicar pels anys en què l’escultura va

estar exposada a la intempèrie, tant abans com
després de l’antiga intervenció de «restauració». També podria estar relacionada amb el
posterior «abandonament» de l’escultura, un
cop es va treure de la seva ubicació original al
jardí de la finca.
En segon lloc, com ja hem comentat, l’escultura estava recoberta per una beurada de ciment
de color gris fosc, aplicada a pinzell a manera de repintada, i sovint formant regalims o
pinzellades força gruixudes. Aquesta beurada
formava una capa de recobriment, uniforme
i de gruix considerable, que desvirtuava en
bona part els volums i els detalls escultòrics.
Per les seves característiques, la beurada de
ciment s’ha identificat no pas com un acabat
original de l’escultura, sinó com un material
afegit en una intervenció anterior. El ciment
es devia aplicar per uniformar les superfícies i
per ocultar les antigues reparacions i la brutícia
desigual que afectava l’escultura.
D’altra banda, els antics ancoratges metàl·lics
d’unió entre les parts estaven molt malmesos.
Estaven oxidats i plens de rovell, i també molt
debilitats, fins al punt que al mínim esforç mecànic es trencaven. Per tant, no podien acomplir la seva funció primigènia de reforç i unió
estructural.
En definitiva, però, les alteracions que en
més mesura condicionaven l’estabilitat física
de l’objecte i del material de suport (morter –
falsa pedra) eren els múltiples trencaments:
es detectaven nombroses fissures i esquerdes,
com també un estat fragmentari notable i força generalitzat, encara que desigual segons
les zones.
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Procés de recomposició del conjunt escultòric;
adhesió de fragments trencats.

La peanya rectangular que sustenta la figura
estava trencada en quatre porcions força netes, mentre que la resta de la peça escultòrica
massissa (peus i cames fins als genolls) estava conservada íntegrament d’una sola peça.
La part central de l’estàtua estava esmicolada en múltiples fragments, i la part superior
es trobava en un estat força íntegre, alterat
només pràcticament per una fractura al braç
dret i per l’absència de les extremitats de la
figura.
Amb relació a les pèrdues de matèria, a banda
de la pèrdua dels dos avantbraços i mans de
la figura, destaquem també la presència d’alguns escantonats, generalment localitzats a les
zones de fractura, i la pèrdua força majoritària
del morter de junta i unió entre les parts que
formen l’escultura.
Finalment, com a materials afegits es detectaven, a banda de la beurada de ciment descrita
més amunt, diversos materials de reparació,
com un morter incorporat per a la reparació de
la zona dels colzes de la figura i una massilla
aplicada arreu de la figura per a la reparació
d’antigues fractures i esquerdes. És probable

que aquestes reparacions, estèticament força
dissonants, condicionessin la posterior actua
ció de repintada i uniformització de la peça
mitjançant la beurada de ciment.
Objectius de la intervenció
La intervenció de conservació-restauració va
comprendre tots aquells processos que es consideraven necessaris per a la recuperació i la
valoració de l’objecte escultòric, basant-se en
tres objectius principals:
–– Millorar-ne les condicions de conservació,
mitjançant la recomposició de l’objecte escultòric, l’adhesió corresponent dels fragments trencats i el remuntatge posterior del
conjunt.
–– Millorar-ne la dimensió estètica: una vegada
identificats els materials originals, i a fi de
restituir la unitat estètica de l’obra, es va
prestar una atenció especial a l’eliminació
dels materials afegits, a les operacions de
neteja de la peça i a la reintegració de les
pèrdues de matèria, tot recuperant els volums i el cromatisme original de l’escultura.
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–– Tornar l’obra al seu emplaçament original:
la reubicació de l’escultura en la seva posició original al jardí de Can Fargas va tornar l’obra al seu context, a la vegada que
va contribuir a la recuperació de l’ambient
romàntic del jardí.
Intervenció
Els processos d’intervenció que descrivim a
continuació es van dur a terme de manera alternativa o simultània, segons les necessitats
de cada zona.
En primer lloc, i per possibilitar el tractament
correcte de les superfícies, es van retirar els
elements de l’antic sistema d’unió entre les
peces que formen l’escultura. Ens referim tant
a les restes del morter d’unió entre les parts,
que es conservava de manera fragmentària,
com als ancoratges metàl·lics d’unió entre les
peces, ja que les varetes estaven molt degradades. Aquests elements es van retirar de manera
mecànica, mitjançant eines manuals i micro
escarpes de funcionament pneumàtic.
Tot seguit es van emprendre els processos de
neteja, encaminats a la retirada de la brutícia, com també a l’eliminació dels materials
afegits que deturpaven la lectura del conjunt,
amb la finalitat d’aconseguir la uniformitza-

Procés de remuntatge in situ del conjunt sobre una
peanya que emula l’original.

ció de la peça i l’apreciació dels volums escultòrics originals, sense alterar el cromatisme
original del material de suport.
Per aconseguir aquest objectiu es van utilitzar
tres sistemes de neteja, de manera successiva,

Vista frontal de l’escultura, abans i després del procés d’estucat.
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–– Neteja física amb làser: finalment, es va fer
una neteja de totes les superfícies amb tecnologia làser, mitjançant l’aparell Art Laser
Nd:YAG (1.064 nm) Q-Switch®, a una distància controlada del suport i regulant els
paràmetres següents de control: la freqüència del disparament (màxim 30 Hz) i la densitat d’energia (variable entre 150 i 300 mJ).
Aquest sistema va permetre eliminar la brutícia adherida, tot recuperant el cromatisme
tipus Montjuïc i procurant la uniformització
del conjunt.
Els treballs de recomposició del conjunt escultòric van tenir una envergadura considerable,
atesa la gran quantitat de fragments trencats.
La readhesió de les peces es va fer de manera
progressiva, assegurant la recol·locació correcta en la seva posició original, i fins a reconstituir cadascuna de les tres parts de l’estàtua. La
readhesió de les peces es va fer amb la resina
epoxídica de dos components Araldite Rapid
Ceys®, aplicada en petits punts a les zones de
trencament. En unes zones determinades, allà
on l’adhesió requeria un reforç estructural interior, s’hi van inserir perns de fibra de vidre.
Una vegada recompostes les parts de l’escultura,
van ser embalades convenientment i traslladades als jardins de la finca de Can Fargas. Allà es
van remuntar els tres fragments de l’escultura,
al damunt d’una peanya de formigó i ceràmica,
construïda per a l’ocasió i a imatge i semblança
de la peanya on originàriament anava col·locada l’escultura. Els tres fragments es van adherir
entre si amb la resina epoxídica de dos components EPO 121® i l’enduridor K-122®.
Detall de l’escultura durant el procés d’estucat.

i amb més o menys envergadura en funció de
les necessitats de cada zona:
–– Neteja mecànica: en primer lloc, mitjançant
microescarpes i vibroincissors de funcionament pneumàtic, es va retirar la beurada
de ciment que recobria les superfícies, com
també les incrustacions diverses i els antics
materials de reparació.
–– Neteja mecànica-abrasiva: tot seguit es va
aprofundir el nivell de neteja mitjançant la
microprojecció de partícules de silicat d’alumini de granulometria fina (2 mm MPA®),
amb pistola d’aire comprimit de 3 mm, a
baixa pressió (0,5-3 bar) i a distància controlada. Aquesta neteja va servir bàsicament per
assegurar l’eliminació correcta de la capa
de ciment.

Finalment, una vegada recompost i remuntat
el conjunt escultòric, es va fer in situ la reintegració volumètrica dels forats, els escantells,
les fissures, les esquerdes i les juntes d’unió,
mitjançant l’estucat amb dos tipus de morter:
–– Morter de reompliment: per al reompliment
de les zones més profundes, i per indicació
del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de
Barcelona, es va utilitzar el ciment hidràulic
natural de mina Marfil®. Aquest material es
va aplicar a un nivell lleugerament inferior
al de l’original.
–– Morter d’acabat: per a l’estucat final amb
acabat esponjat es va utilitzar un morter
de calç hidràulica i àrids diversos, formulat
especialment per adaptar la textura i la coloració del morter de restauració al context
original. El morter va ser elaborat a la manera tradicional i en proporció 1:3 (1 part
de calç blanca hidràulica natural Lafarge®
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Vista general de l’escultura recol·locada al seu emplaçament original del jardí de Can Fargas.

NHL 3,5-Z + 1,5 parts de sorra extrafina Sorigué® + 0,5 parts de pols de marbre CTS
Bianco Carrara MK000® + 0,5 parts de pols
de marbre CTS Giallo Oro MK000® + 0,25
parts de pols de marbre CTS Rosso Verona
MK000® + 0,25 parts de pols de marbre CTS
Nero Ebano MK000®).
Finalment, totes les superfícies van rebre un
tractament protector, mitjançant l’aplicació per
nebulització del producte hidrofugant i antigrafits Tecnadis PRS Performance®. D’aquesta
manera, els morters (tant la falsa pedra de suport original com els morters de reintegració),
sense perdre la permeabilitat al vapor d’aigua,
van adquirir un cert grau d’hidrorepel·lència

i esdevindran, d’ara endavant, menys vulnerables als efectes de l’aigua de pluja, de la brutícia
i d’eventuals actes vandàlics, com ara els grafits.
Aquest aspecte es va considerar important, donades les condicions a les quals estarà sotmesa
l’escultura un cop reubicada a l’entorn enjardinat de Can Fargas. En aquest sentit, destaquem
com a factors d’alteració futura més importants
l’exposició a la intempèrie —acumulacions de
pols, humitat ambiental, aigua de pluja, aigua
de reg de plantes, proximitat de vegetació— i
les possibles incidències que pugui patir l’escultura a causa d’actes vandàlics intencionats, tot i
que es tracta d’un jardí amb horaris d’obertura
controlada. n Rudi Ranesi, Neus Casal Bosch
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LAV estructura de l’estació de la
Sagrera. Restauració d’una destral
de la vil·la romana del Pont del Treball
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles iv-v.

Ubicació
La Sagrera

Paraules clau
LAV estructura de l’estació de la Sagrera. Vil·la
romana de la Sagrera. Ferro. Eina de camp. Arma.

Districte
Sant Andreu
Nom singular
LAV estructura de
l’estació de la Sagrera.
Restauració d’una destral
de la vil·la romana del
Pont del Treball
Codi
099/10
Promotor/Propietari
Servei d’Arqueologia de
Barcelona / Ajuntament
de Barcelona
Empresa de
conservació-restauració
Àbac. ConservacióRestauració, SL

En el marc de les obres de la futura estació
de la línia d’alta velocitat de la Sagrera, els
treballs d’arqueologia portats a terme durant
l’any 2011 van consistir en el control i el seguiment dels moviments i els rebaixos de terra i en
l’excavació de noves restes aparegudes aquell
any, sobretot de la vil·la romana.
Els treballs arqueològics van permetre recuperar restes de la vida quotidiana de diferents
períodes documentats, entre els quals hi ha
aquesta destral de ferro i fusta de la vil·la. La
conservació i l’estudi d’alguns d’aquests materials fan necessari un tractament específic
quant a la seva neteja i estabilització.

Direcció tècnica
Maria Molinas
Fotografia
Maria Molinas

Descripció i estat de conservació
Es tracta d’una eina de treball o militar dels
segles iv i v. La destral està formada per una
peça de ferro i un mànec de fusta. La diferència amb una destral convencional la trobem
a la part de ferro, que està formada en un

Destral abans de la intervenció.

extrem per un tall perpendicular al mànec i,
a l’altre extrem, per un tall de forma corba.
Del poc que es conserva del mànec de fusta,
només en podem dir que el cos de ferro està
fixat al mànec per un ull que hi ha al centre
de la peça de ferro i pel qual passa el mànec de
manera perpendicular.
L’estat de conservació de la destral permet observar-ne la forma general i les restes de fusta
del que devia ser el mànec, però no dels detalls del tall de la peça de ferro ni de la forma
i la llargada del mànec.
En el moment de la intervenció, la peça es presenta com una amalgama de terra i concreció
feta d’òxid de ferro amb pedres de diferents
grandàries, de gruixària i pes importants. El
ferro visible està oxidat, molt laminat i fracturat, i presenta pèrdues importants que afecten
l’estabilitat de la peça. Les poques restes de
fusta del mànec que es conserven estan pràcticament mineralitzades i molt perdudes.
Tractament de conservació-restauració
En primer lloc es va aplicar tot el procés per eliminar la terra i la concreció sòlida i voluminosa
amb diferents sistemes mecànics. Es va projectar àrid a pressió (silicat d’alumini 00) fins
a reduir al màxim el gruix de la concreció. A
continuació es va treballar amb el micromotor
i la turbina recta utilitzant broques de diamant,
fins a arribar a la superfície de la peça.
Durant aquest procés es va observar que algunes parts de ferro estaven força perdudes i
en altres zones es desplaçava en làmines gruixudes, amb la qual cosa es perdien les dimen
sions i el perfil original de la peça. Per poder
avançar en l’eliminació de la concreció i anar
recuperant la superfície original del ferro
es van anar reforçant o reintegrant aquestes
zones amb una massilla mal·leable de base
epoxídica (Balsite® K), es va injectar resina a
les esquerdes (Paraloid B-72 al 5 % dissolt en
acetona) i es van unir els fragments de ferro
solts o fracturats amb resina epoxídica (Aral
dite® 2020).
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També es van fer petits reforços amb la mateixa
massilla a les zones de fusta mineralitzada.
Com a tractaments finals es va fer una última
microprojecció superficial amb microesferes
de vidre i una neteja química amb acetona
aplicada amb raspall dur. També es va inhibir
el metall amb àcid tànnic al 5 % barrejat amb
alcohol i aplicat amb pinzell. Es van consolidar
les restes de fusta amb Paraloid B-72® al 2 % en
acetona, aplicat amb pinzell i, finalment, es va
fer la reintegració cromàtica de la massilla amb
pintura acrílica. n Maria Molinas Daví

BIBLIOGRAFIA
Una cara de la destral un cop es van eliminar les concrecions i es va reforçar amb
massilla i resina.

Antequera, F. et al. (2014). «LAV estructura de l’estació
de la Sagrera». Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelo
na 2012, p. 91-107.

Cara oposada de la destral un cop es van eliminar les concrecions i es va reforçar
amb massilla i resina.

Cara de la destral un cop acabada la intervenció.
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Carrer d’en Llàstics, 7-9

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiv-xx.

Ubicació
Carrer d’en Llàstics, 7-9

Paraules clau
Tractament de conservació-restauració. Metall.

Districte
Ciutat Vella
Codi
042/17
Promotor
Llàstics Sara, CB
Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL
Empresa de
conservació-restauració
CRAT, Conservació i
Restauració, SCP
Direcció tècnica
Isabel Parra Alé
Treballs de conservaciórestauració
Dèbora Iglesias Bonells
i Isabel Parra Alé
Fotografia
Isabel Parra Alé
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún Colom

Entre els mesos de maig i juliol del 2017 es
va dur a terme una intervenció arqueològica
preventiva a la finca número 7-9 del carrer d’en
Llàstics. Les estructures i els materials exhumats han permès documentar una ocupació
d’aquest espai des de l’època baixmedieval fins
a l’època contemporània. Els objectes recuperats arribats al laboratori corresponen a objectes de la vida quotidiana que podem agrupar
segons els materials constitutius en elements
de ferro (eina de camp, ganxo, barres diverses,
virolla, un clau i una balda), fragments de vidre
(de copes i un petit fragment d’una polsera),
objectes de bronze (cullera, clau, capçat) i
un petit conjunt de cinc monedes de metalls
diversos.
Els tractaments de neteja, estabilització i restauració aplicats als materials esmentats han tingut
per objectiu tant preservar-los com facilitar-ne
l’estudi arqueològic.

Cullera de bronze. Abans i després del tractament.

Els tractaments específics que s’han dut a terme per a cada tipus de material han estat els
següents:
Objectes de bronze
–– Neteja mecànica de la superfície per eliminar les restes de terra i els productes de
corrosió, feta amb bisturí i micromotor amb
l’ajuda de la lupa binocular.
–– Neteja química per eliminar els clorurs i els
carbonats presents a la superfície amb banys
d’AMT (aminomercaptodiazol) i B-70.
–– Test de clorurs amb campana d’humitat fins
a la seva eliminació.
–– Inhibició per immersió en una dissolució de
timol al 2 % en alcohol durant dues hores.
–– Unió de fragments amb adhesiu cianoacrilat
(cullera).
–– Consolidació final per immersió d’uns
quants segons amb acetat de polivinil diluït
al 2 % en alcohol.

Un diner de Jaume I, 1213-1276. Seca de Barcelona.
Abans i després del tractament.
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Elements de ferro (virolla i barres) abans i després del tractament.

Fragments de vidre amb forma i informes. Abans i
després del tractament.

Objectes de billó

Elements de vidre

–– Neteja mecànica de la superfície per eliminar les restes de terra i els productes de
corrosió, feta amb bisturí amb l’ajuda de la
lupa binocular.

–– Neteja mecànica amb raspalls suaus i palets
de fusta per eliminar restes de terra i irisacions.

–– Neteja química amb banys d’àcid fòrmic
al 10 % amb les neutralitzacions posteriors
amb aigua destil·lada per aturar l’efecte de
l’àcid.
–– Inhibició amb clorofil·la al 0,1 % en alcohol
durant tres hores.
–– Consolidació final amb PVA al 2 % en alcohol amb immersió durant uns quants segons.

–– Neteja química amb alcohol i aigua al 50 %.
–– Assecatge a temperatura ambient.
n Isabel

Parra Alé

BIBLIOGRAFIA
Vilardell Fernàndez, A. (2019). «Carrer d’en Llàstics, 7-9».
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017, p. 91-94.

Objectes de ferro
–– Neteja mecànica amb micromotor i projecció amb silicat d’alumini.
–– Inhibició amb àcid tànnic al 5 % en alcohol.
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GALERIA D’IMATGES

Anvers i revers d’un felús del 1893 (AH 1271). Després del tractament.

Anvers i revers d’una moneda de 10 cèntims d’Alfons XII, 1878. Seca de Madrid. Després del tractament.

Anvers i revers d’un diner de billó de Joana i Carles, 1523-1558. Seca de Barcelona. Després del tractament.
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Anvers i revers d’un senyal d’Arbeca, segle xv. Després del tractament.

Anvers i revers d’un diner de Jaume I, 1213-1276. Seca de Barcelona. Després del tractament.

Tatxa de bronze. Després del tractament.

Grup d’agulles de cap de bronze. Després del tractament.
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Petit clau, element indeterminat i possible capçat, de bronze. Després
del tractament.

Volandera de bronze. Després del tractament.

Eina de ferro. Després del tractament.

Balda i clau de ferro. Després del tractament.
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Mercat del Born

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiv-xix.

Ubicació
Carrer Comercial, 2 /
Carrer de la Ribera, 3 /
Plaça Comercial, 12 /
Carrer de la Fusina, 4

Paraules clau
Mercat del Born. Estructures baixmedievals i
modernes. Metall. Vidre. Os. Ceràmica.

Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Antic Mercat del Born
Codi
072/10
Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i
Patrimoni, SCCL

L’objectiu de l’actuació arqueològica portada a
terme dins del projecte d’infraestructures bàsiques i restauració d’El Born Centre de Cultura
i Memòria (instal·lacions de sanejament) va ser
la documentació i la preservació de les restes
arqueològiques. Es van efectuar dues rases: a
la primera es van identificar tres àmbits domèstics, i a la segona, un únic mur.

Fitxa 1

Direcció tècnica
María José García Mulero

Quantitat: 2.

Fotografia
Mariona Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido i Alfonsa
Saavedra Rol

Destaca entre els objectes de vidre una ampolla, i del material inorgànic, tres fragments d’os
treballat.
L’estudi d’aquests materials fa necessaris els tractaments de neteja, estabilització i restauració.

METALL

Empresa de
conservació-restauració
Gamarra & García,
conservació i
restauració, SL

Equip de
conservació-restauració
Agustín Gamarra
Campuzano, Mariona
Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido, Alfonsa
Saavedra Rol i María
José García Mulero

Els materials recuperats en la intervenció arqueològica corresponen a peces de metall de
ferro com una bala de canó i unes tisores, a més
de peces de bronze com una sivella.

Tipus d’element:
Bala de canó (1),
Tisores (1).
Material: Ferro.
Cronologia: Principis
del segle xviii.
Estat de
conservació: Dipòsits
superficials de
terra. Oxidació per
tota la superfície.
Fissures i fractures.
Deformacions.
Pèrdua de matèria.
Desplacació.

Bala de canó. Foto: Alfonsa Saavedra

Tractament:
Neteja mecànica
amb microtorn i
projecció amb silicat
d’alumini. Inhibició
amb àcid tànnic
al 3 % en alcohol.
Preventiva: HR
entorn del 30 %.
Temperatura entorn
dels 18-20 °C.

Tisores de ferro. Foto: Mariona Parera
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Fitxa 2
Tipus d’element: Sivella (1).
Quantitat: 1.
Material: Bronze.
Cronologia: Segle xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Deformacions.
Desgast. Presència de clorurs i carbonats.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí i micromotor. Eliminació dels productes de corrosió
amb banys d’AMT (aminomercaptodiazol).
Neutralització posterior. Campana d’humitat
(48 h). Inhibició amb timol al 2 % en alcohol.
Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.

Sivella de bronze. Foto: Mariona Parera

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.
VIDRE
Fitxa 3
Tipus d’element: Ampolla (1).
Quantitat: 1.
Material: Vidre fosc.
Cronologia: Principis del segle xviii.
Estat de conservació: Concrecions terroses.
Pèrdua de matèria. Fissures.
Tractament: Neteja mecànica amb ultrasons
en aigua destil·lada. Unió dels fragments amb
resina epòxid Araldit 2020.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Ampolla de vidre. Foto: Mariona Parera

ORGÀNIC
Fitxa 4
Tipus d’element: Fragments amb decoració.
Quantitat: 3.
Material: Os.
Cronologia: Segles xvii i xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de terra.
Desgast. Pèrdua de matèria. Taques d’òxids.
Tractament: Neteja mecànica de les concrecions
amb alcohol i aigua destil·lada (50 %).
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.
n María

José García Mulero

Fragments d’os decorat. Foto: Alfonsa Saavedra

BIBLIOGRAFIA
Fernández Espinosa, A. (2012). «Mercat del Born». Anuari d’ar
queologia i patrimoni de Barcelona 2011, p. 97-101.
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Mercat del Born

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segle xiv – 1717.

Ubicació
Carrer Comercial, 2 /
Carrer de de la Ribera, 3 /
Plaça Comercial, 12 /
Carrer de la Fusina, 4

Paraules clau
Rec Comtal. Casa Corrales. Material arqueològic.
Conservació-restauració.

Districte
Ciutat Vella
Codi
075/17
Nom singular
Antic Mercat del Born.
Rec Comtal
Promotor/Propietari
El Born Centre de Cultura
i Memòria (Institut de
Cultura de Barcelona –
Ajuntament de
Barcelona) i Universitat
de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Recerca i Estudis
Culturals, SL
Direcció tècnica
Antoni Fernández
Espinosa
Treballs de conservaciórestauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Equip
Agustín Gamarra
Campuzano, María José
García Mulero, Mariona
Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido i Alfonsa
Saavedra Rol
Fotografia
Mariona Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido i Alfonsa
Saavedra Rol

METALL

La intervenció arqueològica efectuada al Mercat del Born, dins del programa de recerca ArqueoBorn, es va centrar en dos sectors: el rec
Comtal i l’àmbit número 14 de la casa Corrales.
Aquesta és una de les cases més estudiades del
conjunt arqueològic i on s’han documentat
estructures i fases de la primera meitat del
segle xiv fins al moment de la destrucció,
l’any 1717. Pel que fa al rec Comtal, encara
que l’objectiu inicial era esgotar les estratigrafies per recuperar tot el material, es va decidir
conservar els sis nivells identificats per donar-li
visibilitat, atesa la gran quantitat de material
acumulat (Fernández, 2017).
Els materials recuperats en la intervenció arqueològica corresponen a peces de metall com
monedes de bronze —tot i que la majoria són
il·legibles— i petits objectes com ara sivelles, didals, agulles de cap, penjolls en forma de creu,
medalles, pinces, filferros, frontisses i anelles.
Entre les peces de ferro destaquen eines com
un podall, el canó d’una pistola, ferradures i
bales de canó.

Fitxa 1
Tipus d’element: Canó de pistola (1), podall
de destral (1), bales de canó (4), pany de
porta (1), fragments de claus i argolles.
Material: Ferro.
Cronologia: Mitjan segle xvii – principis del
segle xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials
de terra. Oxidació per tota la superfície.
Fissures i fractures. Deformacions. Pèrdua de
matèria.
Tractament: Neteja mecànica amb microtorn
i projecció amb silicat d’alumini. Unió de
fragments amb resina epòxid. Inhibició amb
àcid tànnic al 3 % en alcohol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Canó de pistola. Foto: Mariona Parera

Entre els objectes de vidre hi ha una copa incompleta i un got. Entre el material inorgànic,
s’han recuperat daus de joc, una pinta i fragments d’altres objectes com ara salers i peces
de joc.
Els objectes de ceràmica apareguts inclouen
peces d’ús domèstic com xicres i un especier, a
més de petites figures de terracota (zoomorfes
i antropomorfes).
L’objectiu dels tractaments de conservació-restauració ha estat estabilitzar les peces i
recuperar-ne al màxim l’aspecte original per
obtenir-ne informació sobre la naturalesa i la
cronologia.

Podall de destral. Foto: Montserrat Soriano

Bales de canó. Foto: Mariona Parera
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Fitxa 2

Fitxa 3

Tipus d’element: Aplic (2). Anelles (9). Agulles
de cap (6). Anell (1). Sivelles (4). Picarol (1).
Didal (1). Claus (3). Frontisses (2).

Tipus d’element: Monedes.

Quantitat: 29.

Quantitat: 48.
Material: Bronze.
Cronologia: Primera meitat del segle xvii –
principis del segle xviii.

Material: Bronze.
Cronologia: Segle xv – principis del segle xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Deformacions.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí i micromotor. Tractament amb EDTA per estovar
concrecions. Neutralització posterior. Eliminació dels productes de corrosió amb banys
d’AMT. Campana d’humitat (48 h). Inhibició
amb timol al 2 % en alcohol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Deformacions.
Presència de clorurs i carbonats. Forta mineralització i desgast en pràcticament la majoria
de les monedes, cosa que n’impossibilita la
lectura.
Tractament: Neteja mecànica. Tractament
amb hexametafosfat sòdic per estovar concrecions. Neutralització posterior. Concrecions
amb EDTA. Eliminació de clorurs amb banys
d’AMT. Campana d’humitat (48 h). Inhibició
amb timol. Consolidació amb PVA al 2 % en
etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Pinces de bronze. Foto: Mariona Parera

Moneda. Foto: Montserrat Soriano

Creu de bronze. Foto: Mariona Parera
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VIDRE

CERÀMICA

Fitxa 4

Fitxa 5

Tipus d’element: Copa (1). Got (1). Fragments
diversos.

Tipus d’element: Figures (5). Xicres (4). Especier (1).

Material: Vidre de llet i de diferents colors.

Quantitat: 10.

Cronologia: Finals del segle xvii – principis
del segle xviii.

Material: Ceràmica.

Estat de conservació: Concrecions terroses,
desvitrificació, pèrdua de matèria. Irisacions.
Tractament: Neteja mecànica amb ultrasons.
Neteja química amb alcohol i aigua destil·lada
al 50 %.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Cronologia: Segona meitat del segle xvii –
principis del segle xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials
de terra. Desgast. Pèrdua de matèria. Taques d’òxids. Decoració pictòrica (figures
terracota).
Tractament: Neteja mecànica amb aigua destil·
lada. Tractament amb alcohol i aigua destil·lada (50 %) per estovar concrecions. Unió dels
fragments amb cola nitrocel·lulòsica.
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Especier. Foto: Alfonsa Saavedra

Copa de vidre de llet amb nansa. Foto: Mariona Parera

Got de vidre. Foto: Mariona Parera

Figura de terracota. Foto: Alfonsa Saavedra
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ORGÀNIC

BIBLIOGRAFIA

Fitxa 6
Tipus d’element: Daus (37). Baldufa (1). Capçal de saler (1). Peça de joc (1). Pinta (1).

Fernández Espinosa, A. (2019). «Antic Mercat del Born.
Casa Corrales. Rec Comtal». Anuari d’arqueologia i patrimo
ni de Barcelona 2017, p. 27-30.

Quantitat: 41.
Material: Os.
Cronologia: Segona meitat del segle xv – principis del segle xviii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials
de terra. Desgast. Pèrdua de matèria. Taques
d’òxids. Fissures.
Tractament: Neteja mecànica de les concrecions amb alcohol i aigua destil·lada (50 %).
Unió dels fragments amb cola nitrocel·lulòsica.
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Pinta d’os. Foto: Montserrat Soriano

Daus, capçal de saler,
baldufa i peça de joc.
Foto: Montserrat Soriano

n María

José García Mulero
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Mercat de Sant Antoni

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer del Comte
d’Urgell, 16 / Carrer de
Manso, 55-57 / Carrer
del Comte Borrell, 566 /
Carrer de Tamarit, 154b
Districte
Eixample
Nom singular
Mercat de Sant Antoni
Codi
003/12
Promotor/Propietari
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona /
Ajuntament de Barcelona
Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i
Patrimoni, SCCL
Empresa de
conservació-restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Direcció tècnica
María José García Mulero
Equip de
conservació-restauració
Agustín Gamarra
Campuzano, Mariona
Parera Perelló,
Montserrat Soriano
Presumido, Lluïsa Matas,
Alfonsa Saavedra Rol i
María José García Mulero
Fotografia
Alfonsa Saavedra,
Mariona Parera i Lluïsa
Matas
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún
Colom

Cronologia
Ibera. Romana. Baixmedieval. Moderna.
Contemporània.

ÈPOCA ROMANA

Paraules clau
Lectus funebris. Metall. Vidre. Ungüentari. Ceràmica.

Numismàtica

La intervenció arqueològica realitzada en
diferents períodes entre l’agost del 2012 i el
desembre del 2014 al Mercat de Sant Antoni
—durant les obres de remodelació de l’edifici— va permetre recuperar una gran quantitat
d’objectes de diversos materials que van ser
restaurats durant l’any 2018 i que corresponen a un ampli ventall cronològic que va del
segle i aC al segle xvii. Les fitxes presentades
recullen un gran nombre d’aquests objectes
organitzats per èpoques, per tipus de material
i per funcionalitat.

Tipus d’element: Monedes.

Metall
Fitxa 2
Quantitat: 17 monedes, de les quals 1 és il·legible.
Material: Bronze.
De cronologia altimperial de la seca de Roma:
As de Claudi I (2) del 41-42, as de Galba del 6869, as de Titus o Domicià del 79-81 o el 81-96,
sesterci de Domicià del 80-81, as d’Adrià del 126,
as d’Antoni Pius del 138-161, as de Marc Aureli
del 163-164, as de D. Antonina del 96-192, as
de Faustina amb cronologia posterior al 147 i
dupondi de Marc Aureli del 161-162.
As d’August de la seca de Tarraco (2) del 27 aC
– 14 dC i 1 semis d’August de la seca d’Ilerda
del 27 aC – 14 dC.

ÈPOCA IBÈRICA
Metall

De cronologia baiximperial: 1 moneda de
Valentinià II de la seca de Roma del 375-378
i 1 moneda de D. Constantinian de la seca de
Constantinoble del 307-364.

Numismàtica
Fitxa 1
Tipus d’element: Monedes.
Quantitat: 11 monedes, de les quals 7 són il·
legibles.
Material: Bronze.
Cronologia i tipologia: Unitat d’Iltirta (3) de
la seca d’Iltirta (segles ii aC – i aC) i unitat
de Lauro (1) de la seca de Lauro (segles ii aC
– i aC).
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra, productes de corrosió i desgast. Presència de clorurs.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra, productes de corrosió i desgast. Presència de clorurs.
Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humitat
(48 h). Inhibició amb timol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humitat
(48 h). Inhibició amb timol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

As de Marc Aureli del 163-164. Foto: Alfonsa Saavedra
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oberts als quals s’accedia saltant els murs de
tancament o mitjançant algun tipus d’obertura. Els enterraments dipositats tant a l’interior
com a l’exterior d’aquests recintes segurament
se senyalitzaven mitjançant túmuls de pedra,
fragments d’àmfores, elements escultòrics o
plaques epigràfiques. Es dona una simultaneïtat
de rituals d’incineració i d’inhumació.

Valentinià II del 375-378.
Foto: Alfonsa Saavedra

Un cop efectuats els rituals i les cerimònies, els
difunts es traslladaven en processó fins al lloc
d’enterrament, on es cremaven en pires de fusta
(rogus). Les pires s’emplaçaven en unes fosses
rectangulars (ustrina) excavades dins dels recintes funeraris. Un cop finalitzada la cremació,
les restes es dipositaven en petites fosses circulars. En altres casos, les restes no es recollien
i quedaven cobertes amb terra, i segurament
se senyalitzava externament d’alguna manera.

As de Faustina,
posterior al 147.
Foto: Alfonsa Saavedra

Fitxa 3
Claus de ferro
Les excavacions arqueològiques realitzades al
solar del Mercat de Sant Antoni han permès
documentar l’evolució històrica d’aquest espai
des de l’època romana altimperial fins a l’època contemporània. La cronologia d’ocupació
de l’època romana es pot situar entre finals del
segle i aC i mitjan segle ii dC; les restes excavades estan integrades per un tram del brancal
litoral de la via Augusta, un curs d’aigua canalitzat i un conjunt d’estructures i monuments
funeraris que podrien indicar el caràcter sepulcral d’aquesta via (Hinojo, 2014: 132-138).
Conjunt de claus
relacionats amb els llits
funeraris, de la segona
meitat del segle i dC.
Foto: Mariona Parelló

Els espais funeraris s’organitzaven a partir d’una
sèrie de recintes adossats al parament exterior
dels murs longitudinals o limites de la via. Se’n
van localitzar sis de planta quadrada; són espais

Una de les troballes més singulars va ser la
identificació de nombrosos fragments d’os
tallat i de tiges de ferro corresponents a llits
funeraris (lectus funebris). Es tracta d’un mobiliari de luxe d’influència hel·lenística, que
servia per vetllar el difunt i per transportar-lo
fins a la zona de la necròpolis on havia de ser
enterrat; en el ritual d’incineració, aquest mobiliari podia ser cremat juntament amb el mort
(Hinojo, 2014: 132-138).
Al Mercat de Sant Antoni s’han recuperat les
restes cremades i molt fragmentades de vuit llits,
amb una cronologia que es pot situar al llarg
de la segona meitat del segle i dC. L’estructura
d’aquests tipus de mobiliari la confirmen, per a
les potes, quatre ànimes de ferro independents,
amb subestructura de fusta recoberta d’os tornejat, que devien subjectar el bastidor de fusta.
En cinc d’aquests llits, les peces d’os que formen
part dels elements verticals o peus mostren algun tipus de decoració (Pellejero, 2014).
Els 289 claus de ferro restaurats dins del conjunt de metalls d’aquesta excavació estan relacio
nats amb els rituals d’incineració. La majoria
són fragments, però hi ha peces completes. El
conjunt de claus podrien correspondre a les
ànimes de ferro independents i a diferents fixacions de l’estructura de fusta del llit funerari.
Presentaven dipòsits superficials de terra, oxidació per tota la superfície, fissures, fractures i
deformacions, segurament a conseqüència de
les altes temperatures durant el procés d’incineració. El tractament va consistir en una neteja mecànica amb microtorn i projecció amb
silicat d’alumini. La unió dels fragments es
va fer amb resina epòxid. Posteriorment,
es va fer la inhibició amb àcid tànnic al 3 %
en alcohol.
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Fitxa 4

Fitxa 5

Fragments de plom

Ceràmica

Quantitat: 2.
Material: Plom.

Tipus d’element: Llàntia (2). Ungüentari
(1). Fragments de ceràmica.

Cronologia: Segle i.

Quantitat: 3.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Productes de corrosió (carbonats). Deformacions.

Material: Ceràmica.

Tractament: Neteja mecànica amb microabrasímetre.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Cronologia: Segle i.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra. Desgast. Pèrdua de matèria.
Tractament: Neteja mecànica amb aigua destil·lada. Bany d’hexametafosfat sòdic al 5 %
en aigua destil·lada per estovar concrecions.
Neutralització posterior. Unió dels fragments
amb resina epòxid Araldit 2020.
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Element de plom del segle i. Foto: Alfonsa Saavedra

Ungüentari de ceràmica del segle i. Foto: Lluïsa Matas

Llàntia de ceràmica del segle i. Foto: Lluïsa Matas
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ÈPOCA MEDIEVAL

ÈPOCA MODERNA

Metall

Metall

Numismàtica

Numismàtica

Fitxa 6

Fitxa 7

Tipus d’element: Monedes.

Tipus d’element: Monedes.

Quantitat: 6.

Quantitat: 18 monedes, de les quals 3 són
il·legibles.

Material: Billó (plata i coure).
Cronologia: Baixmedieval. Diner de Jaume I –
Pere III (2) de la seca de Barcelona dels segles xiii-xiv, diner de Jaume II de la seca de
Barcelona del 1291-1327, diner de Jaume I
de la seca d’Aragó del 1213-1276, diner de
Jaume I de la seca de Barcelona del 1213-1276
i diner de Jaume II de la seca d’Aragó del 12911327.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Presència de clorurs. Desgast.
Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humitat
(48 h). Inhibició amb timol. Consolidació amb
PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Material: Bronze (monedes) i plata i coure
(billó).
Cronologia: Quant a les monedes, ardit de Felip III (3) del 1598-1621, diner de Felip III (3)
de 1605-1612, ardit de Felip IV (2) del 16531655 i ardit indeterminat des del segle xvii
fins a principis del segle xviii, de la seca de
Barcelona; diner de Felip III del 1598-1621,
de la seca de Girona (2), i diner anònim del
segle xvii, de la seca de Lleida. Pel que fa al
billó, diner de Joana i Carles (3) del 1523-1555,
de la seca de Barcelona.
Estat de conservació: Dipòsits superficials
de terra i productes de corrosió. Presència de
clorurs. Desgast.
Tractament: Neteja mecànica sota lupa binocular. Neteja química amb banys d’àcid fòrmic
al 10 % amb neutralització posterior en aigua
destil·lada. Eliminació de sulfurs amb banys
d’hidròxid potàssic al 5 %. Campana d’humitat (48 h). Inhibició amb clorofil·la al 0,1 %
en alcohol. Consolidació amb Paraloid B-72
al 2 % en alcohol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Diner de Jaume I del 1213-1276. Foto: Alfonsa Saavedra
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Fitxa 8

Fitxa 9

Objectes de ferro

Objectes de bronze

Tipus d’element: Llàntia (1), cullera grossa (1)
i eina (1).
Quantitat: 3.

Tipus d’element: Aplic (2). Anelles (9). Agulles
de cap (6). Anell (1). Sivelles (4). Picarol (1).
Didal (1). Claus (3). Frontisses (2).

Material: Ferro.

Quantitat: 29.

Cronologia: Entre el segle xvi i el segle xvii.

Material: Bronze.

Estat de conservació: Oxidació per tota la
superfície. Concrecions terroses. Butllofes.
Fissures i fractures. Deformacions. Pèrdua de
matèria.

Cronologia: Segles xv-xvii.

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn
i projecció amb silicat d’alumini. Unió de
fragments amb resina epòxid. Inhibició amb
àcid tànnic al 3 % en alcohol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Deformacions.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí
i micromotor. Eliminació dels productes
de corrosió amb banys d’AMT. Campana
d’humitat (48 h). Inhibició amb timol al 2 %
en alcohol. Consolidació amb PVA al 2 % en
etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Aplic de bronze dels segles xv-xvii.
Foto: Alfonsa Saavedra

Eina i altres elements de ferro dels segles xvi-xvii. Foto: Alfonsa Saavedra

Aplic de bronze dels segles xv-xvii.
Foto: Alfonsa Saavedra

Llàntia i altres elements de ferro dels segles xvi-xvii. Foto: Alfonsa Saavedra

Sivella de bronze dels segles xv-xvii.
Foto: Alfonsa Saavedra
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Fitxa 10

BIBLIOGRAFIA

Vidre
Tipus d’element: Ungüentaris (14). Objectes
de pasta vítria com denes (6). Amulets (1).
Fitxa (1) i fragments corresponents a bases i
vores de copes.
Material: Vidres de diferents colors.

Hinojo García, E. (2014). «Mercat de Sant Antoni». Anuari
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, p. 116-120.
Hinojo García, E. (2016). «Mercat de Sant Antoni». Anuari
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 131-138.
Pellejero Usón, I. (2016). «Mercat de Sant Antoni. Restauració dels llits funeraris». Anuari d’arqueologia i patrimoni
de Barcelona 2014, p. 280-284.

Cronologia: Segle i i segles xvi-xvii.
Estat de conservació: Concrecions terroses,
desvitrificació, pèrdua de matèria. Destaquen
el conjunt d’ungüentaris, dels quals vuit es conserven sencers.
Tractament: Neteja mecànica amb ultrasons.
Neteja química amb alcohol i aigua destil·lada
al 50 %.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.
Ungüentaris de vidre
de l’època altimperial.
Foto: Lluïsa Matas

n M.

José García Mulero
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Plaça de Ramon Berenguer el Gran
Carrer de la Tapineria
Fase 2
DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Plaça de Ramon
Berenguer el Gran /
Carrer de la Tapineria
Districte
Ciutat Vella
Nom singular
Muralla romana
Codi
024/15
Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de
Barcelona
Empresa d’arqueologia
Codex. Arqueologia i
Patrimoni, SCCL
Empresa de
conservació-restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Direcció tècnica
María José García Mulero
Equip de conservaciórestauració
Agustín Gamarra
Campuzano, Sara Benito
Hidalgo, Lluïsa Matas
Vilaró i María José García
Mulero
Fotografia
María José García Mulero

Cronologia
Èpoques romana, medieval, moderna i
contemporània.

METALL

Paraules clau
Metall. Vidre. Ceràmica. Lític. Pintura mural.
Material orgànic.

Tipus d’element: Monedes.

La intervenció arqueològica en aquesta ubicació es va dur a terme en dues fases. La primera va tenir lloc entre els mesos de novembre
del 2015 i març del 2016, al llarg del perímetre
de la muralla romana de Bàrcino situada al
carrer de la Tapineria i de la plaça de Ramon
Berenguer el Gran; en concret, la zona que
ocupava el jardinet perimetral de la muralla
entre la torre 8 i la 17.
La segona fase es va dur a terme entre els mesos
d’abril i juliol del 2016 a conseqüència de la
segona fase de la reurbanització. En aquesta
ocasió es va fer el seguiment de les obres previstes en el projecte executiu, que consistia en
la pavimentació i l’obertura de rases per a les
instal·lacions de serveis.
Com a resultat d’això es va poder documentar
bona part del sòcol de la muralla i de la seva
fonamentació, com també una claveguera, un
paviment de pedres i fragments de ceràmica
(possible camí de ronda exterior de la muralla
de Bàrcino) i diversos murs, datats d’entre el
segle ii dC i el segle iii dC. Aquests elements
podrien correspondre a estructures d’hàbitat
fora muralla. També es van exhumar un conjunt d’estructures de l’època altimperial, fet
que va confirmar la presència d’edificacions
extramurs. Es van documentar nivells baix
imperials, sitges i murs altmedievals i estructu
res modernes i contemporànies.

Fitxa 1
Quantitat: 17.
Material: Coure (aliatges).
Cronologia: Època romana (baiximperial), del
segle ii aC al segle iv, i època contemporània,
del segle xix (entre aquestes monedes hi ha
un felús marroquí).
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió.
Tractament: Neteja mecànica. Immersió en
EDTA al 10 % en aigua destil·lada per estovar
concrecions. L’eliminació dels productes de
corrosió s’ha fet mitjançant microprojecció
d’esferes de vidre. Campana d’humitat (48 h)
per comprovar la inactivitat dels productes de
corrosió. Inhibició amb timol. Consolidació
amb PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Moneda romana. Baix Imperi (364-392).

Els materials recuperats en la intervenció arqueològica corresponen a peces de metall de
petites dimensions, com ara monedes —majoritàriament de coure i plata—, un anell amb
segell, botons i claus, entre d’altres. També
s’han localitzat peces d’os, ceràmica i alguns
fragments de vidre i de pintura mural.
L’objectiu dels tractaments de conservació-restauració ha estat estabilitzar les peces i recuperar al màxim el seu aspecte original per
obtenir informació sobre la seva naturalesa i
cronologia.

Moneda romana. Alt Imperi (segle i dC).
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Fitxa 2

Fitxa 3

Tipus d’element: Anell.

Tipus d’element: Arracada.

Quantitat: 1.

Quantitat: 1.

Material: Coure (aliatges).

Material: Or i gemma de color verd.

Cronologia: Època carolíngia.

Cronologia: Segle vi dC.

Estat de conservació: Anell fet per mitjà de
fosa de bronze en motlle. Està format per una
planxa en forma de sabata amb una inscripció
a la cartel·la (INDEO), gravada en baix relleu
amb una grafia de lletra capital i traç recte. Al
revers hi ha una anella de secció rectangular.
Excepte la lletra N, les altres lletres estan impreses en sentit directe i es llegeixen del dret
i d’esquerra a dreta; per tant, no estem davant
d’un anell amb la funció de segell, atès que
llavors totes les lletres estarien a l’inrevés. Més
que una sola paraula, sembla la unió de dues,
IN-DEO, que podria significar EN-DÉU. Si fos
així, podria ser que la N estigués en sentit invers per diferenciar ambdues paraules.

Estat de conservació: Arracada d’or d’una sola
peça per una tija i acabat en un volum de forma
quadrangular on hi ha incrustada una gemma
de color verd. Dipòsits superficials de terra,
deformacions i concrecions.
Tractament: Neteja mecànica mitjançant solució d’aigua destil·lada i alcohol al 50 %. Eliminació de les concrecions mitjançant immersió
en hexametafosfat sòdic al 5 % i posteriors
banys d’aigua destil·lada per neutralitzar.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Es troba en bon estat de conservació. Presenta dipòsits superficials de terra i productes de
corrosió característics del bronze.
Tractament: Neteja mecànica. Eliminació dels
productes de corrosió mitjançant microprojecció d’esferes de vidre. Campana d’humitat
(48 h) per comprovar la inactivitat dels productes de corrosió. Inhibició amb timol. Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Arracada (detall de gemma de color verd).

Arracada d’or.

Anell amb segell.
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Fitxa 4

Fitxa 5

Tipus d’element: Peça circular amb un orifici,
agulla (1). Claus (2). Peces indeterminades
(45).

Tipus d’element: Fragments d’un crismó, del
llatí Christi Monogramma, que significa «monograma de Crist». Està format per les dues lletres X i P superposades. Fragment d’un plom
allargat amb dos forats.

Quantitat: 48.
Material: Coure (aliatges).

Quantitat: 4.

Cronologia: Segles ii-v.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió.
Tractament: Neteja mecànica. Eliminació dels
productes de corrosió mitjançant microprojecció d’esferes de vidre. Campana d’humitat
(48 h) per comprovar la inactivitat dels productes de corrosió. Inhibició amb timol. Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Material: Bronze.
Cronologia: Segles ii-iii.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió.
Tractament: Neteja mecànica. Eliminació dels
productes de corrosió amb banys d’AMT. Campana d’humitat (48 h) per comprovar la inactivitat dels productes de corrosió. Inhibició
per immersió en timol. Consolidació amb PVA
al 2 % en etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Doble anella.

Placa de bronze amb crismó.

Fitxa 6
Tipus d’element: Claus i peces indeterminades.
Quantitat: 14.
Vareta de secció circular i peça cònica.

Material: Ferro.
Cronologia: Segles ii-v i segles vii-ix (època
carolíngia).
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Mineralització.
Tractament: Neteja mecànica amb microabrasímetre.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.
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CERÀMICA

Material: Gres de Montjuïc.

Fitxa 7

Cronologia: Època romana.

Tipus d’element: Llàntia.

Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra. Atac biològic. Escantells.

Quantitat: 3.

Tractament: Neteja mecànica amb projecció
de silicat d’alumini (granulometria: 0,08-0,16).

Material: Ceràmica.
Cronologia: Segles iii-iv.
Estat de conservació: Li manca el bec i la nansa. Presenta una decoració vegetal (dues fulles)
i restes d’una engalba de color marró. Presenta
dipòsits superficials de terra i atac biològic.

Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Tractament: Neteja mecànica amb aigua
destil·lada.
Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Bloc de pedra amb estries.

Llàntia.

MATERIAL ORGÀNIC

MATERIAL LÍTIC

Fitxa 9

Fitxa 8
Tipus d’element: Fragment de pedestal, carreu
amb inscripció, bloc amb estries (només en
una cara). Conjunt de 15 tessel·les.
Quantitat: 3.

Tipus d’element: Agulla de cap.
Quantitat: 2.
Material: Os.
Cronologia: Segles ii-v dC.
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra.
Tractament: Neteja mecànica amb palet i cotó
fluix, amb aigua destil·lada i alcohol etílic.
Preventiva: HR entorn del 50-55 %. Temperatura entorn dels 18-20 °C.

Carreu amb inscripció.

Agulla de cap.
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PINTURA MURAL

VIDRE

Fitxa 10

Fitxa 11

Tipus d’element: Petits fragments de pintura
mural, un dels quals té forma circular.

Tipus d’element: Fragments de vidre, alguns
corresponents a bases i vores de copes.

Quantitat: 19.

Material: Vidres de diferents colors.

Material: Sorra, calç i pigments (vermell).

Cronologia: Èpoques romana, medieval, moderna i contemporània.

Cronologia: Segles ii-v dC.
Estat de conservació: Fragments amb restes
de pintura de color vermell; un fragment amb
una línia de color blanc. Concrecions terroses
superficials. Fragmentació i pèrdua de matèria.
Tractament: Neteja mecànica amb palet i cotó
fluix, amb aigua destil·lada i alcohol etílic
al 50 %.

Estat de conservació: Concrecions terroses,
desvitrificació, pèrdua de matèria.
Tractament: Neteja química amb alcohol i aigua destil·lada al 50 %.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Preventiva: HR entorn del 50 %. Temperatura
entorn dels 20 °C.

Fragments de vidre.

Fragments de pintura mural.

n María

José García Mulero

BIBLIOGRAFIA
Antequera, F.; Artigues, P. Ll. (2017). «Muralla romana».
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, p. 126135.
Antequera, F.; Ardiaca, J. (2018). «Plaça de Ramon Berenguer el Gran. Carrer de la Tapineria». Anuari d’arqueologia
i patrimoni de Barcelona 2016, p. 134-141.
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Refugi antiaeri número 901

Estat de la reixa abans
de la intervenció.

DADES DE LA
INTERVENCIÓ
Ubicació
Carrer del Poeta
Cabanyes, 33-35
Districte
Sants-Montjuïc
Nom singular
Refugi antiaeri número
901
Codi
099/17
Promotor/Propietari
Edificios Norvet, SL
Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat, SL
Treballs de
conservació-restauració
Irene García Alonso
Fotografia
Irene García Alonso

Estat de la reixa abans
de la intervenció.
Detall del pany.

Cronologia
Contemporània.
Paraules clau
Porta enreixada. Ferro colat. Magolla. Refugi
antiaeri.

L’any 2017, durant la intervenció arqueològica a la finca situada al carrer del Poeta Cabanyes, 33-35 (districte de Sants-Montjuïc), es
va poder localitzar un tram del refugi antiaeri
número 901 de la Guerra Civil espanyola, segons la llista de refugis de l’any 1962. Aquestes
construccions constaven de diversos accessos
per a la població, alguns dels quals estaven situats al carrer i d’altres eren accessos directes

des de finques particulars. En aquest cas, es va
poder comprovar que es conservava un accés
al refugi des de la mateixa finca, tancat amb
porta enreixada.
Un dels objectius del Servei d’Arqueologia de
Barcelona (ICUB) és el de conservar aquelles
restes materials que siguin representatives d’algun moment històric de la ciutat de Barcelona. A través d’aquests elements ens és possible
acostar-nos al passat de la ciutat i preservar la
memòria dels seus habitants. No sempre es
tracta de recuperar obres monumentals; moltes vegades, els elements més senzills prenen
una força simbòlica enorme i són capaços
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Procés de conservaciórestauració. Neteja
mecànica.

d’evocar els aspectes més íntims i colpidors,
com és el cas que ens ocupa. A partir d’aquesta
reflexió i valoració, el Servei d’Arqueologia de
Barcelona va proposar recuperar la porta d’accés al refugi del carrer del Poeta Cabanyes, amb
l’objectiu que, un cop restaurada, fos exposada
al vestíbul de la nova finca com a element de
memòria històrica del mateix edifici i, també,
del barri i la ciutat.
La porta està formada per una estructura rectangular feta de perfils de ferro de secció rectangular, excepte el perfil pivotant, que és de
secció quadrada. La reixa està formada per sis
barrots longitudinals i un perfil rectangular
transversal, aproximadament a la meitat d’on
també hi ha el pany que ocupa l’espai entre el
marc i el primer barrot, a la banda oposada al
pivot. Un altre perfil rectangular reforça l’estructura en sentit diagonal, des de sota el pany
fins a l’extrem inferior. Els barrots, de ferro
colat, estan decorats amb magolles de secció
hexagonal i motius vegetals. La porta estava
subjectada al mur mitjançant dos golfos plans
de ferro forjat.
En el moment que es va recuperar, l’enreixat
d’accés al refugi es trobava en un estat avançat
de corrosió, sobretot la meitat inferior, més
exposada a la humitat del terreny. Presentava
morter adherit a la part central i una notable
deformació, segurament deguda a la pressió
del sediment.

Estat de la reixa després de la intervenció.

Els treballs de restauració al laboratori del Servei d’Arqueologia de Barcelona van consistir
en l’eliminació dels gruixos de corrosió mitjançant la projecció d’àrids a pressió i el treball

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Treballs de conservació-restauració | 331

Estat de la reixa després de la intervenció. Detall de les magolles.

mecànic manual fet amb eines de tall i de polir
com ara escarpes, moles i raspalls metàl·lics,
per arribar a la superfície original del ferro.
En algunes zones, sobretot a la part inferior, va
caldre consolidar les esquerdes amb resina acrílica (Paraloid B-72 20 % en acetona) i massilla
epoxídica (Balsite W+K) per evitar la pèrdua de
fragments de ferro. Finalment, es van aplicar
diverses capes d’una dissolució inhibidora de
la corrosió (àcid tànnic al 5 % en alcohol) per
alentir el procés d’oxidació natural.
Durant la intervenció sobre la peça es van posar
al descobert certs detalls de constitució de la
reixa. D’aquesta manera, des del punt de vista
constructiu, podem observar diferents perforacions en el marc on s’insereixen els barrots
verticals, com si la barra de ferro hagués estat preparada prèviament per disposar-hi una
combinació variada de barrots. També podem
observar les soldadures a les cantonades del
marc, mentre que les magolles estan fixades
als barrots mitjançant petits tascons de ferro.
Aquests elements de ferro colat, les magolles, són una decoració que està molt present
als enreixats de les construccions de l’època
contemporània. Van ser introduïdes a Barcelona amb la producció de ferro colat durant
el primer terç del segle xix i popularitzades a
partir del 1855 amb la fundació de La Maquinista Terrestre y Marítima, fruit de l’associació
de dos tallers metal·lúrgics: la Sociedad La Barcelonesa, fundada el 1838 per Nicolau Tous i
Mirapeix i Celedonio Ascacíbar, i Valentín Esparó y Consocios, fundada el 1839 per Valentí
Esparó i Giralt.

Estat de la reixa després de la intervenció. Detall del
pany.

No es pot assegurar que aquest enreixat en concret fos fabricat expressament per a aquella
ubicació. És molt probable que es tracti d’un
element aprofitat, ja que els refugis antiaeris es
van construir amb certa celeritat i amb mate
rials econòmics o que es tenien a mà.
En aquest sentit, es van poder observar restes
d’un encanyissat lligat amb cable de coure
que cobria la meitat inferior de la reixa quan
aquesta reixa estava en ús. Aquest afegit segurament servia per evitar el trànsit de petits animals a través dels barrots i pot reforçar la idea
de l’aprofitament de la porta, provinent d’un
altre indret més noble.
En aquest cas, els treballs de restauració han
permès fer una lectura més aprofundida de
l’objecte i situar-lo en el seu context historicosocial. n Irene García Alonso
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Carrer de Trafalgar, 26
DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xv-xviii.

Ubicació
Carrer de Trafalgar, 26

Paraules clau
Tractament de conservació-restauració. Metall.
Guix.

Districte
Ciutat Vella
Codi
001/16
Promotor/Propietari
Laebon, SAU
Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni
Cultural, SL
Empresa de
conservació-restauració
CRAT, Conservació i
Restauració, SCP
Direcció tècnica
Isabel Parra Alé
Fotografia
Isabel Parra Alé

Entre els mesos de febrer i juliol del 2017 es
va dur a terme el control arqueològic de les
obres de remodelació de la finca número 26
del carrer de Trafalgar, que incloïen un espai
per a la instal·lació d’una estació transformadora subterrània davant de la façana de l’edifici.
Els objectes recuperats corresponen a objectes
de la vida quotidiana —una sivella d’estructura
oval, una agulla de cap i una petita anella de
secció circular, de bronze—, a més d’un relleu
de guix, que, cronològicament, es podrien relacionar amb una edificació de l’època baix
medieval reformada a l’època moderna.
Aquest material s’ha sotmès a tractaments específics per netejar-lo i estabilitzar-lo.
L’estat de conservació dels objectes metàl·lics
era regular, amb concrecions i corrosions que
afectaven la superfície del bronze, a més de
pèrdues i deformacions.
Pel que fa al relleu de guix que representa un
rostre humà, tenia restes terroses per tota la
superfície i un alt grau de desgast.
Els tractaments que s’han dut a terme amb la
finalitat de facilitar-ne l’estudi i la preservació
han estat els següents:
Objectes de bronze
–– Neteja mecànica de la superfície per eliminar les restes de terra i els productes de
corrosió feta amb bisturí i micromotor amb
l’ajuda de la lupa binocular.
–– Neteja química per eliminar els clorurs i els
carbonats presents a la superfície amb banys
d’AMT (aminomercaptodiazol).
–– Inhibició per immersió en una dissolució de
timol al 2 % en alcohol durant dues hores.

Relleu de guix abans i
després del tractament.

–– Consolidació final per immersió d’uns
quants segons amb acetat de polivinil diluït
al 2 % en alcohol.

Sivella de bronze abans i després del tractament.

Relleu de guix
–– Eliminació de les restes terroses de la superfície amb una dissolució d’alcohol al 70 %
en aigua destil·lada amb palet de fusta i cotó.
–– Assecatge a temperatura ambient.
n Isabel

Parra Alé
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Carrer dels Vigatans, 4
Carrer de Gíriti, 3
Fitxa 2

DADES DE LA
INTERVENCIÓ

Cronologia
Segles xiii-xx.

Ubicació
Carrer dels Vigatans, 4 /
Carrer de Gíriti, 3

Paraules clau
Monedes. Bronze. Billó.

Districte
Ciutat Vella

Promotor/Propietari
Associació Cívica d’Ajuda
Mútua / Ajuntament de
Barcelona

La intervenció arqueològica constata que, a
l’època medieval, aquesta finca estava dividida en tres espais (segles xiv-xv), que possiblement corresponien a diferents cases, amb
un pati interior. A les èpoques moderna i contemporània es va construir un semisoterrani
(Medina, 2010).

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió
del patrimoni arqueològic
i històric

Els materials restaurats corresponen a un conjunt de cinc monedes, dues de bronze i tres
de billó.

Codi
126/09

Empresa de
conservació-restauració
Gamarra & Garcia,
conservació i restauració,
SL
Direcció tècnica
María José García Mulero
Equip de
conservació-restauració
Agustín Gamarra
Campuzano, Mariona
Parera Perelló i María
José García Mulero
Fotografia
Mariona Parera Perelló
Estudi numismàtic
Montserrat Berdún Colom

Tipus d’element: Moneda.
Quantitat: 3.

Fitxa 1
Tipus d’element: Moneda.
Quantitat: 2.

Material: Billó.
Cronologia: Diner de Barcelona de Jaume I
(1213-1276) (1). Diner de València de Jaume I
(1247/1249) (1). Possible òbol de Barcelona
(segles xiii-xiv) (1).
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Desgast. Fractura.
Tractament: Neteja mecànica sota lupa binocular. Immersió en EDTA per estovar concre
cions. Neteja química amb banys d’àcid fòrmic
al 10 % amb neutralització posterior en aigua
destil·lada. Campana d’humitat (48 h). Inhibició amb clorofil·la al 0,1 % en alcohol. Consolidació amb Paraloid B-72 al 2 % en alcohol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Material: Bronze.
Cronologia: Ardit de Barcelona de Felip IV
(1653-1655) (1). Possible diner de Barcelona
(segle xvii) (1).
Estat de conservació: Dipòsits superficials de
terra i productes de corrosió. Pèrdua de matèria. Presència de clorurs. Desgast.
Tractament: Neteja mecànica amb bisturí. Neteja química per estovar les concrecions amb
EDTA al 10 %. Eliminació de clorurs amb banys
d’AMT. Campana d’humitat (48 h). Inhibició
amb timol. Consolidació amb PVA al 2 % en
etanol.
Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatura
entorn dels 18-20 °C.

Diner de Barcelona
de Jaume I (1213-1276).

Diner de València de
Jaume I (1247/1249).

Possible òbol de Barcelona
(segles xiii-xiv).

n María

José García Mulero
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ESTUDIS

Cecilioides acicula. Intervenció arqueològica
al Turó de la Rovira. Foto: Jordi Nadal

Caracterització arqueomètrica del vidre de
l’esmalt d’una medalla d’arreu de cavall, de
coure (segles xiv-xv), provinent d’una tomba
de la forana de l’antic convent de Santa Caterina
Domingo Gimeno, d.gimeno.torrente@gmail.com
Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada, Facultat de Ciències de la Terra, Barcelona

L’estudi d’aquesta peça es va dur a terme per raó que les
seves característiques composicionals són singulars, el context arqueològic de la seva troballa correspon a un període
de temps prou circumscrit i representatiu de la història de
Barcelona i la seva iconografia és prou exòtica en el context
català medieval. A més, un cop fet el procés de neteja dels
esmalts, prou malmesos per l’enterrament, la caracterització de la seva composició representava un desafiament
tècnic. Igualment, el deteriorament de l’esmalt feia suposar una composició calcicopotàssica del vidre, confirmada posteriorment, que en context arqueomètric medieval
permet atribuir un origen a aquest producte emprat en la
producció de l’esmalt.
El Mercat de Santa Caterina a Barcelona, construït el 1848
sobre les restes del convent homònim, va ser reformat durant els anys 1999-2004. La reforma va incloure una intervenció arqueològica, a més de la posterior museïtzació
de les parts del conjunt del convent més significatives. A
les excavacions es van trobar restes en el lapse de temps
que va des de l’Edat del Bronze fins al segle xx. Aquest
treball es refereix a l’estudi d’una petita peça esmaltada
que representa un drac o una víbria, que només ha estat
exposat prèviament en forma de comunicació oral en una
reunió internacional dedicada monogràficament a l’esmalt
(Alcayde et al., 2013).
La peça que ens ocupa va ser recuperada en el sector més
antic del convent —que es va començar a construir durant
el segle xiii—, en una antiga tomba del claustre extern
o forana (1320-1370, aproximadament), en concret a la
tomba número 104, que havia estat buidada de restes humanes i encara contenia diversos objectes. D’entre tots els
objectes, el més significatiu és aquesta petita peça metàl·lica
en forma de llàgrima i vores polilobulades, de dimensions
màximes de 69,5 × 42 mm i 1 mm de gruix. Tenint en compte
el context arqueològic i la tipologia, es podria datar d’entre
finals del segle xiv i principis del segle xv i, per documents
iconogràfics i d’altres objectes recuperats o exposats en museus de la ciutat, sembla que correspon a una decoració aplicada a les corretges d’un cavall. La peça presentava una capa
oxidada verda en ambdues cares. Després de ser sotmesa a
neteja en una cambra de plasma fred de baixa pressió amb
H2 i Ar, va aparèixer una decoració metàl·lica daurada i esmalts de color (vermell, blau, blanc), que formava la figura
d’un drac alat o potser una víbria (figura 2). Atès que l’estat

Figura 1. Vista general de la peça estudiada.
Foto: Servei d’Arqueologia de Barcelona

de conservació de la peça era extremadament delicat se’n va
estudiar la composició, i en particular la dels esmalts, en un
microscopi electrònic de rastreig (SEM, en la seva sigla en
anglès) ambiental (a baixa pressió i sense recobrir de metall
la peça) dotat d’un detector d’espectròmetre de dispersió
d’energies (EDS). L’objectiu era interpretar posteriorment
els resultats qualitatius i semiquantitatius a partir de la nostra
pròpia base de dades de composicions de vidre medieval
català d’uns quants centenars de peces analitzades, amb
dades quantitatives (Gimeno, Pugès, 2002; Garcia Vallès
et al., 2003; Gimeno et al., 2008; Basso et al., 2009; Ruggieri, 2012) i, també, dades inèdites.
L’estudi morfològic ha permès reconèixer algunes particularitats de la manufactura de la capa esmaltada, com ara un
ratllat de dues sèries de solcs que s’encreuen de manera gairebé ortogonal i fils de coure soldats a la superfície formant
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Figura 2. Detall del cap de l’animal mitològic representat a la peça.
El color groc correspon a pa d’or. Foto: Servei d’Arqueologia de
Barcelona

una petita protuberància a manera de subjecció de l’esmalt
que aflora entre la superfície alterada d’aquest esmalt; també, la superfície alterada de l’esmalt, confirmada per la
desalcalinització del vidre a la seva superfície (figura 3). Pel
que fa a aquesta figura 3, és una imatge en blanc i negre,
ja que recull l’impacte dels electrons retrodispersats sobre
un detector; un color clar més intens indica un pes atòmic
mitjà més elevat al sector de la mostra concernit. L’EDS va
permetre determinar que les bandes daurades ben visibles
a la decoració són fetes de pa d’or batut (figura 3, sector 3),
i no pas cap altre material que pogués donar un to daurat
a la decoració de la peça. Això ja ens indica que aquest
objecte és testimoni d’un cert estatus social del propietari.
D’altra banda, el color gris (figura 3, sector 2), de textura
superficial lleugerament clivellada i més ben conservada,
correspon a l’esmalt de base potassicosòdica, i els colors
negres i la textura «bruta» (figura 3, sector 3), afectada de
microcorrosió superficial, corresponen a la zona desalcalinitzada del vidre, on s’ha format un gel silícic per corrosió i
lixiviació del potassi i també del calci. De fet, a la zona grisa
intermèdia, corresponent al vidre menys alterat, es poden
distingir dues tonalitats de color gris: la més abundant (i de
color gris més fosc) correspon al vidre vermell dominant a
la peça, i l’altra, a un vidre blau gairebé perdut per alteració
durant l’enterrament (figura 3, visió general).
De la base silícia del vidre de l’esmalt en podem treure
una conclusió semblant. En tot aquest període de temps es
poden resseguir paral·lelismes pel que fa a la composició
dels vidres, tant els conservats en vitralls com els de vidre
de forma, i també, lògicament, els esmalts. La pauta que
marca la tendència, tant al territori de la Corona d’Aragó
(i especialment al Principat, on més conjunts de vidre dels
segles xiii-xv hem pogut analitzar) com al nord d’Itàlia,
i també a Sicília, és que es tracta de vidres de producció
local de composició sodicocàlcica (Gimeno, Pugès, 2002;
Garcia Vallès, Vendrell, 2002; Gimeno et al., 2008;
Basso et al., 2009). Un vidre es produïa en aquells temps
—i ara— prenent com a base el sílice, en general en forma de sorres quarsíferes netejades naturalment (platges,

meandres de rius importants) d’altres components minerals més alterables, solubles, o fràgils. A vegades se seguia
un procés molt més feixuc per obtenir una millor qualitat
de sílice, agafant còdols de quars de les lleres de rius, o
fins i tot de formacions conglomeràtiques, i triturant-los.
Ocasionalment, a partir dels estudis químics que es fan
per a la caracterització arqueomètrica, es pot deduir que,
en el cas de les sorres, aquest material també devia haver
estat netejat manualment al taller del vidrier. A més, per
produir un vidre a les temperatures pròpies dels forns
medievals, calia afegir una substància fundent, un element
alcalí (sodi o potassi) que fa davallar uns quants centenars
de graus la temperatura requerida per a la fusió de la pasta de vidre. En temps romans i fins al període altmedieval,
aquest fundent era natró, una associació mineral constituï
da essencialment per carbonat de sodi, que es forma de
manera natural en alguns uadis del desert egipci en llacs
salins efímers i que era recol·lectada i emprada per a tota
una sèrie d’usos industrials i, també, en embalsamament.
El darrer component indispensable era un element alcalinoterri, normalment calci, que acostuma a ser incorporat
a la barreja que es porta al forn en forma de petxines de
bivalves, o més rarament com a calcàries o calç provinent
de calcàries.
El fet és que aquest vidre que podem anomenar mediterrani
no és el que es produïa a Europa, ni tan sols a la península
Ibèrica, dins la seva àrea d’influència cultural principal
(el camí de Sant Jaume). El vidre sodicocàlcic es va deixar
de produir amb natró als segles ix-x, ja que, entre altres
raons, les circumstàncies polítiques (guerres continuades)
a Egipte en van tallar el subministrament (Shortland
et al., 2006). Quan a Europa es va iniciar el cicle de gran
producció vitrallera (grans catedrals i monestirs romànics
i després gòtics), el fundent que s’emprava era carbonat de
potassi, que s’obté per la combustió de fusta de caducifolis

Figura 3. En aquesta fotografia obtinguda amb el SEM+EDS podem
distingir tres zones de color contrastat que corresponen a tres
tipologies diferents de materials.
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(principalment faig) fins a la reducció a cendra («vidre de
bosc») (vegeu, per exemple, Gimeno, Pugès, 2002, i les referències en aquest treball). A l’àrea mediterrània, la tradició
sodicocàlcica es va mantenir, i el natró va ser substituït per
carbonat de sodi obtingut de la combustió i la reducció a
cendra de plantes halofítiques, de les que creixen en àrees
de trànsit marina-continent, i que es caracteritzen per la
seva avidesa per capturar sodi.
Per tant, el que cal esperar en un vidre emprat per fer un
esmalt és que sigui sodicocàlcic, si és que es tracta de producció local. Com que resulta que a la peça estudiada la
composició és potassicocàlcica, podem suposar que el fet
més raonable és que aquest vidre, com a vidre o esmalt, fos
produït a Europa central, o que fins i tot tota la peça es
pogués haver importat ja produïda. Sigui quin sigui el cas,
reforça la idea que estem davant d’un producte de luxe que
requeria un notable estatus econòmic al seu propietari. També, el fet que el vidre sigui potassicocàlcic explica millor
l’estat de deteriorament i desalcalinització de la superfície
de l’esmalt. Sabem, per l’estudi dels nostres conjunts de
vidre en vitrall de la primera meitat del segle xiv, que sistemàticament el vidre vermell és diferent des del punt de
vista tecnològic (vidre plaqué, un nivell prim d’esmalt vermell produït amb coure, entre una mena d’entrepà de dos
vidres incolors) i químic (potassicocàlcic), ja que es tracta
de l’únic cas de vidre de tipologia centreeuropea present
als nostres vitralls, fet que s’ha d’interpretar igualment com
a producte d’importació (Garcia Vallès et al., 2003). Així
doncs, en aquests vitralls s’ha constatat que el vidre centreeuropeu pateix un procés d’alteració molt més ràpid i intens que no pas el sodicocàlcic, atès que els microorganismes l’ataquen selectivament (Garcia Vallès et al., 2003;
Aulinas et al., 2009).
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En resum, en aquesta època, el vidre català conegut (i la
major part de l’italià) era de fundent sodicocàlcic, mentre
que el potàssic (per exemple, el vidre plaqué vermell) és
interpretat com a producte d’importació centreeuropeu.
A partir d’aquí podem inferir que la peça sencera, o com
a mínim l’esmalt aplicat sobre la base de coure, devia ser
un producte d’importació, i podem explicar un procés de
desalcalinització intens a la superfície de l’esmalt (Gimeno,
Pugès, 2002; Gimeno et al., 2008).
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Estudi arqueomètric (i isotòpic) de vidre romà
trobat a Barcino
Domingo Gimeno,1 Monica Ganio, 2 Sara Boyen, 3 Thomas Fenn,4 Rebecca Scott, 3 Sofie Vanhoutte5 i Patrick Degryse3
1. Departament de Mineralogia, Petrologia i Geologia Aplicada. Facultat de Ciències de la Terra, Barcelona
2. The J. Getty Trust, Los Angeles, EUA
3. Division Geology, Centre for Archaeological Sciences, K.U. Leuven, Bèlgica
4. Department of Anthropology, University of Oklahoma, Norman, EUA
5. Onroerend Erfgoed (Flemish Heritage Institute), Buitendienst West-Vlaanderen, Kortemark, Brussel·les, Bèlgica

Introducció
El vidre és un producte industrial produït des de l’antiguitat
més remota, inicialment com a faiança, posteriorment com
a vidre en massa i finalment ja a l’època romana com a vidre
bufat (Fleming, 1999; Newton, Davidson, 1989), fet que
va permetre que passés de ser un article de luxe a un de
difusió molt més gran. Tot i que és relativament freqüent fer
troballes de material de vidre en excavacions arqueològiques, el vidre és un material que sovint ha estat menystingut,
si el comparem amb la ceràmica, i amb freqüència només
se’n fa menció específica en publicacions quan es tracta de
peces de gran valor artístic. És cert que, en el cas del vidre
romà (en particular, el vidre de forma), els especialistes
n’identifiquen algunes tipologies que es poden atribuir en
grau de temptativa a unes cronologies determinades (Fle
ming, 1999; Tait, 1991), però això no és res que es pugui
comparar amb l’estudi arqueomètric (químic) de la seva
composició, que pot oferir moltíssima informació referida
al procés de producció, la seva cronologia i, també, la matèria primera i la seva procedència (tot i que el vidre romà ha
estat considerat clàssicament d’una gran homogeneïtat composicional, fet que ha estat sovint vinculat a uns quants centres de producció primària coneguts a la Mediterrània orien
tal, als territoris actuals del Líban i Israel).
Deixant de banda descripcions «mítiques» sobre el descobriment del procés productiu (Newton, Davidson, 1989),
el que és clar és que el vidre històric es fabrica amb uns
quants elements minerals (i la seva transposició química):
òxid de silici, en forma de quars, normalment de la manera
més fàcil, sorres marines o fluvials ben rentades naturalment d’altres components minerals; un element fundent
(químicament, un element alcalí; en el cas romà, sodi en
forma del mineral natró, explotat des de l’antiguitat remota
en alguns uadis egipcis —per exemple, emprat en embalsamament de mòmies) i un element estabilitzant (calci;
secundàriament magnesi) (Newton, Davidson, 1989; Gimeno, Pugès, 2002; Gimeno et al., 2008; i referències en
aquests treballs). Amb aquests components se solia produir
un vidre de baixa transparència i color verdós, de manera
que van ser emprats altres elements com a decolorants.
També des de l’època remota (per exemple, el taller vidrier
d’Amarna, a Egipte), alguns metalls es van afegir de manera
premeditada com a colorants (Shortland, 2000).

Aquests components ens delimiten la informació que podem obtenir de l’estudi químic del vidre, amb mètodes
moderns. Cal tenir en compte que en la majoria dels casos
les anàlisis, encara que siguin microquímiques, s’han de fer
mitjançant processos destructius, per la qual cosa es duen
a terme sobre els fragments petits i no reintegrables a cap
peça trobada, que solen ser abundants als descobriments arqueològics. També val a dir que cal eliminar la part externa
del vidre, normalment per mètodes mecànics, que després
de segles o mil·lennis enterrada acostuma a estar alterada
intensament a causa dels fluids circulants al subsol (aigües
meteòriques i vadoses). La sorra de quars, per més monomineràl·lica que es trobi a la natura i per més processos
artesanals que es puguin dur a terme per eliminar grans de
composició diferent (típicament, grans acolorits o foscos,
que acostumen a contenir ferro, i altres elements a priori
no desitjats), conté impureses que, per mitjà d’un estudi
químic i mineralògic de les àrees font probables, poden ser
correlacionades amb la procedència de les sorres. Aquesta
procedència ha estat temptativament estudiada amb uns
quants elements en traces considerades immòbils en els
processos normals d’alteració dels minerals (impureses:
miques, òxids, minerals pesants, etc.) que acompanyen el
quars (titani, zirconi, niobi, iode, etc.), i més recentment
amb l’estudi isotòpic del neodimi.
La composició del fundent alcalí (natró) és prou constant
en tot el període de la seva explotació per la indústria del
vidre (aproximadament, des del temps tardoegipci fins al
segle ix) i, per tant, dins d’aquest període no aporta variacions notables a la composició del vidre, mentre que sí que
permet distingir la barreja d’altres fundents, per reciclatge
de vidre, en diferents períodes històrics.
El Ca emprat com a estabilitzant acostuma a tenir dues procedències: fragments (accidentals dins la sorra, o més aviat
volgudament introduïts, en ús de determinades receptes
composicionals —pes relatiu de cada component—) de
conquilles d’organismes, principalment mol·luscs bivalves,
o bé fragments de calcària triturada prèviament. A l’època
romana, en general la química (relació CaO/Sr) i la geoquímica isotòpica (Sr) ens demostren que el CaO s’introdueix
a la barreja en fusió en forma de conquilles.
Com que no disposem d’estudis semblants de referència,
es va proposar fer un estudi químic i isotòpic de vidre romà
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de Bàrcino, principalment trobat en excavacions relacio
nades amb intervencions arqueològiques preventives a
Ciutat Vella de les quals es té una bona datació per estratigrafia i context arqueològic. De fet, es va dur a terme en el
marc d’un estudi internacional que també recollia mostres
d’altres indrets del món romà: Petra i Barsinia (Jordània),
Gonio (Geòrgia), Augusta Praetoria i les troballes dels pecis
de Iulia Felix i Embiez (Itàlia) i Tienen i Oudenburg en
representació del nord de l’imperi (Ganio et al., 2012). En
aquesta nota es fa menció únicament dels resultats referits
a Bàrcino, que no han estat objecte de difusió específica.
Mostreig i metodologia d’anàlisi
El material arqueològic va ser subministrat pel Servei d’Arqueologia – ICUB de Barcelona, tenint en compte la disponibilitat de material de la tipologia adequada (anàlisi
destructiva, microanàlisi) i d’una bona representació estratigràfica amb datacions considerades totalment contrastades,
atès que es volia obtenir una representació temporal tan
completa i representativa com fos possible.
Les mostres es van netejar mecànicament amb material
d’ús clínic (fresa de dentista). Posteriorment, es va separar uns 150-200 mg de mostra inalterada amb una serra
de precisió de vora diamantada. Els fragments obtinguts
d’aquesta manera van ser netejats amb aigua desionitzada
Milli-Q en una cubeta d’ultrasons, per eliminar qualsevol
altre residu superficial, i van tornar a ser netejats amb aigua desionitzada. En aquest procés, els fragments es van
separar en dues parts alíquotes: una per ser muntada en
una resina epoxi i obtenir una làmina prima, i l’altra es
va moldre en un morter manual d’àgata fins a obtenir-ne
una pols fina.
L’anàlisi dels elements majoritaris es va fer a la Universitat
de Salzburg mitjançant una microsonda electrònica JEOL
Superprobe JXA-8600. La precisió i la repetitivitat analítica
calculada van ser millors del 10 %.
Pel que fa a les anàlisis isotòpiques, es van pesar 100 mg de
les mostres polvoritzades en flascons de tefló amb tapa
de rosca de tipus Savillex, i van ser sotmeses a una barre
ja 3:1 22 M HF i 14 M HNO3 en una placa calefactora, fins
a sequedat incipient; els residus van tornar a ser dissolts en
aigua règia. Un cop digerides les mostres, van tornar a ser
sotmeses a sequedat i solubilitzades amb 7 M HNO3. Les
concentracions elementals de Sr i Nd van ser determinades
amb l’instrument Perkin-Elmer SCIEX Elan 5000 ICP-MS
amb configuració de quadrupol. I es va utilitzar com a estàndard intern In, per corregir efectes de matriu, derivats
del senyal. Per calibrar i estabilitzar l’instrument es va utilitzar un patró comercial de composició certificada.
Les relacions isotòpiques de les mostres PD2, PD4, PD6, PD9,
PD10, PD11, PD14, PD15 i PD16 van ser determinades amb
l’instrument Six-collector Finnigan Mat 262 TIMS (Thermal
Ionization Mass Spectrometer), que es va fer servir en modalitat multicol·lector estàtic. Les altres van ser determinades

amb l’aparell Thermo Scientific Neptune MC-ICP-MS (Multi-collector Inductively Coupled plasma Mass Spectrometer),
equipat amb un nebulitzador de tefló micro-flow PFA-50 utilitzat en modalitat multicol·lector estàtic. En ambdós instruments, les dades obtingudes són comparables en qualitat.
Al treball de Ganio (Ganio et al., 2012) es poden consultar
més detalls tècnics sobre les separacions cromatogràfiques
de Nd i Sr, els patrons internacionals emprats per calibrar
els instruments, les condicions d’operació, etc.
Resultats i discussió
A la taula 1 es poden consultar les dades analítiques dels
principals components (elements majoritaris, valors expressats en percentatge en pes d’òxids) d’aquests vidres (i
pel que fa a la geoquímica isotòpica, a la taula 2 del treball
de Ganio et al., 2012). Aquí esmentem els resultats més
significatius.
Totes les mostres són vidres silicatats sodicocàlcics amb valors de SiO2 dins del rang 65,11-68,98 % en pes, CaO dins
del rang 5,18-9,06 % i Na2O dins del rang 13,84-19,58 %.
Pel que fa als valors de MgO (0,39-1,10 %) i K2O (0,330,94 %), es poden interpretar sense marge d’error com
el resultat d’utilitzar natró com a fundent en el procés de
fabricació del vidre. Els valors de l’alúmina, relativament
baixos, també són típics del vidre històric antic.
Els valors de les relacions isotòpiques de 87Sr/87Sr són comparables a les de l’aigua marina actual i, per tant, permeten
interpretar que el carbonat de calci a partir del qual van ser
introduïdes en la mescla del vidre prové de conquilles marines actuals, en lloc de fer-ho de calcàries. A banda d’això,
aquesta relació isotòpica no aporta gaire més informació
sobre l’origen de la matèria primera del vidre.
En canvi, les relacions isotòpiques 143Nd/144Nd, expressades
com a 3Nd presenten més variabilitat, i es considera que els
valors superiors a –6,0 indiquen un origen de la producció
del vidre a la Mediterrània oriental. Els valors dels vidres de
Bàrcino presenten un rang de variació entre –3,90 i –8,20, i
del total de mostres analitzades isotòpicament (11) només
dues presenten valors superiors a –6,0. Aquests resultats
permeten inferir per a la major part del grup de vidres de
Bàrcino una producció primària del vidre a la Mediterrània
occidental, potser local si tenim present el conjunt de forns
documentats al Maresme, i en particular a Can Llauder, a
Iluro.
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Mostra

Procedència

UE

Descripció

Cronologia

PD1

Ample, 1 (codi 106/07)

1268

Verdós

Finals del segle i – principis del segle ii

PD2

Ample, 1 (codi 106/07)

1311

Blavós

Segle i (2a meitat)

PD3

Ample, 1 (codi 106/07)

1311

Verdós

Segle i (2a meitat)

PD4

Ample, 1 (codi 106/07)

1257

Blanc molt transparent

Segle i (2a meitat)

PD5

Ample, 1 (codi 106/07)

1257

Verdós

Segle i (2a meitat)

PD6

Ample, 1 (codi 106/07)

1270

Groguenc clar

Segle i (2a meitat)

PD7

Ample, 1 (codi 106/07)

1270

Blanc irisat

Segle i (2a meitat)

PD8

Ample, 1 (codi 106/07)

1277

Blau irisat

Segle i (2a meitat)

PD9

Ample, 1 (codi 106/07)

1277

Blau verdós clar

Segle i (2a meitat)

PD10

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Blavós

Segle i

PD11

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Blavós

Seglei

PD12

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Blavós

Segle i

PD14

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Blanc blavós

Segle i

PD15

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Blanc blavós

Segle i

PD16

Avinyó, 16 (codi 046/05)

1558

Malva

Segle i

PD26

Avinyó, 15 (codi 094/03)

1094

Blanc

Segle v

PD27

Avinyó, 15 (codi 094/03)

1082

Blanc blavós

Mitjan segle iv – mitjan segle V

PD28

Avinyó, 15 (codi 094/03)

1082

Blanc blavós

Mitjan segle iv – mitjan segle v

PD29

Avinyó, 15 (codi 094/03)

1089

Blanc verdós

Mitjan segle iv – mitjan segle v

Figura 1. Descripció de les característiques i la procedència de les mostres de vidre de Bàrcino analitzades.
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Sample

SiO2

Na2O

CaO

Al2O3

K2O

MgO

Fe2O3

TiO2

MnO

Sb2O5

Total

PD1

68,06

16,63

6,86

2,74

0,92

0,80

0,61

0,14

0,66

nd

97,42

PD2

66,64

17,08

8,51

2,90

0,72

0,63

0,35

0,05

0,54

nd

97,42

PD3

65,69

16,75

7,05

2,78

0,94

0,76

0,78

0,16

0,45

0,04

95,41

PD4

68,98

17,46

5,84

2,52

0,74

0,62

0,48

0,11

0,39

1,16

98,30

PD5

68,69

16,93

6,28

2,86

0,85

0,73

0,74

0,13

0,57

0,01

97,79

PD6

66,69

18,40

6,11

3,05

0,50

1,10

0,89

0,26

0,06

0,65

97,72

PD7

67,71

17,45

7,11

2,56

0,74

0,69

0,57

0,09

0,29

0,40

97,60

PD8

66,51

18,08

8,12

2,92

0,59

0,62

0,31

0,04

0,46

nd

97,65

PD9

68,04

16,73

7,07

2,81

0,80

0,74

0,58

0,10

0,54

0,11

97,53

PD10

67,54

17,48

8,23

2,61

0,58

0,56

0,29

0,05

0,34

0,01

97,69

PD11

67,22

17,08

8,42

2,54

0,57

0,56

0,32

0,08

0,36

nd

97,15

PD12

66,68

17,32

8,71

2,63

0,65

0,56

0,25

0,06

0,44

nd

97,30

PD14

66,46

17,41

9,06

2,79

0,53

0,58

0,30

0,05

0,34

nd

97,52

PD15

68,91

15,54

8,32

2,88

0,62

0,52

0,27

0,06

0,32

nd

97,45

PD16

65,11

17,21

8,32

2,77

0,73

0,66

0,37

0,06

1,66

nd

96,90

PD26

68,91

19,17

5,18

2,00

0,33

0,39

0,32

0,07

0,00

0,42

96,79

PD27

67,71

15,86

7,32

2,51

0,50

0,61

0,43

0,08

1,34

0,12

96,48

PD28

66,89

13,84

7,94

3,15

0,54

0,69

0,70

0,10

1,43

nd

95,28

PD29

68,08

19,58

6,18

1,98

0,39

0,57

0,39

0,08

0,09

0,63

97,96

Figura 2. Composició química de les mostres de vidre de Bàrcino analitzades (dades extretes de Ganio et al., 2012).
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Els conflictes al rec Comtal de Barcelona
i la Societat de Propietaris interessats en
l’aprofitament de l’aigua de la séquia Comtal
i les seves mines, als segles xix i xx
Dr. Daniel Sancho París, historiador

Introducció

Metodologia

El rec Comtal transcorre pels actuals municipis de Montcada i Reixac i de Barcelona, si bé en temps passats ho
havia fet també pels antics municipis de Sant Andreu
de Palomar i de Sant Martí de Provençals, agregats a la
ciutat de Barcelona el 20 d’abril de 1897. Aquest estudi
forma part d’un estudi més ampli sobre el rec Comtal i
la Societat de Propietaris interessats en l’aprofitament de
l’aigua de la séquia Comtal i les seves mines als segles xix
i xx i pretén estudiar la conflictivitat existent al si del rec
Comtal durant aquest període. Les hipòtesis que feien
suposar d’antuvi l’existència de conflictes en aquests segles
eren bàsicament tres:

Una vegada s’havien definit les hipòtesis respecte als conflictes al rec Comtal se cercaren les fonts arxivístiques que
ens podrien aportar dades de caràcter històric. Majoritàriament, la documentació necessària estava dipositada a
l’Arxiu de Districte de Sant Andreu de Palomar, on està
conservat l’Arxiu de la Societat de Propietaris, interessada en l’aprofitament de l’aigua de la séquia Comtal i les
seves mines. També s’han consultat diverses publicacions
periòdiques de l’època de la ciutat de Barcelona, com La
Vanguardia, així com la Gaseta Municipal de l’Ajuntament
de Barcelona. S’ha fet igualment una consulta en bibliografia específica del rec Comtal, com també del barri de
Sant Andreu de Palomar.

–– En qui requeia la propietat del rec Comtal, com a infraestructura hidràulica.
–– En qui requeia la propietat de l’aigua.
–– La tipologia de conflictes entorn del rec Comtal.

Els conflictes al rec Comtal i la Junta de
Regants de la séquia Comtal als segles xix i xx
Si bé els primers temps d’existència del rec Comtal daten de
l’alta edat mitjana, el cas d’estudi de la conflictivitat entorn
del rec i la Junta de Regants l’hem emmarcat als segles xix
i xx, quan aquesta junta portava la gestió de l’aigua i de la
infraestructura hidràulica.
La necessitat d’obtenció d’aigua va provocar, l’any 1778, la
construcció de la mina de Montcada, al terme municipal
de Montcada i Reixac. Segons ens indiquen les ordenan
ces de la Societat de Propietaris:
«[…] obligó en el año 1778 a la construcción de una mina
dentro del cauce del Rio Besós, á costa de todos los interesados, y se colocó en su entrada la siguiente inscripción.
MINA con el objeto de permanente abasto en notoria utilidad del público a espensas del Real Erario de la Ciudad
de Barcelona y de los interesados en los molinos y riegos de
tierras en el glorioso reinado del señor don Carlos Tercero.
Proyectada y construida, siendo intendente el ilustre varón
Barón de la Linde. Año 1778».1

Aquestes obres realitzades l’any 1778 no foren del tot suficients per abastir el rec Comtal de l’aigua necessària i la

El rec al seu pas pel carrer del Cinca, al districte de Sant Andreu de
Palomar. Fons Tomàs Fàbregas. AFB

1. Ordenanzas para el régimen, constitución y gobierno de la Sociedad de Propietarios interesados al aprovechamiento del agua de la Acequia Condal y sus minas,
1842. Imprenta de A. Brusi. Barcelona, p. iv.
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mina va ser ampliada unes dècades més tard, l’any 1822.
En aquell moment es va crear una primera junta integrada per representants de totes aquelles jurisdiccions que
limitaven amb el rec i amb l’Ajuntament de Barcelona. La
junta fou l’encarregada de la prolongació de la mina en 80
canes catalanes. Aquesta ampliació no fou suficient encara
i, l’abril del 1838, el governador civil de Barcelona, amb la
finalitat d’evitar conflictes socials i assegurar el cabal d’aigua necessari per al conreu dels camps, per al moviment
dels molins i per a les indústries, va constituir una junta
que tenia com a objectiu ampliar més longitudinalment la
mina de Montcada:
«[…] y siendo su ánimo que la formaran todos los propietarios de predios rústicos y urbanos con derecho al aprovechamiento de aquellas aguas, providenció lo necesario para
que el Real Patrimonio nombrara dos comisionados, dos el
Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta ciudad, dos
los propietarios de los molinos, dos por parte de los que
poseen tierras en San Andrés de Palomar, dos por los de
San Martín de Provensals y dos por el distrito de la huerta
de las afueras de la puerta Nueva».2

Amb la creació de la junta es va produir un conflicte entre
aquesta junta, constituïda i presidida pel governador civil,
i l’administrador del Reial Patrimoni:
«[…] y á pesar de las comunicaciones que sin cesar dirigió el
administrador del Real Patrimonio al Sr. Gefe Político para
que cesara aquella Junta en las atribuciones que le había
cometido dicha autoridad tuvo la constancia suficiente para
que fuesen aquellas rechazadas […]».3

La Societat de Propietaris estava integrada per dos òrgans
de direcció. D’una banda, hi havia la junta general, que es
reunia una vegada a l’any durant el mes d’abril i estava
presidida per la junta directiva, i en la qual podien ser
presents tots els socis de la societat. De l’altra, hi havia la
junta directiva i administrativa, que estava integrada
per un president —que era el governador civil de Barcelona—, un vicepresident, un secretari, un síndic, un representant del Reial Patrimoni, tres representants de l’Ajuntament de Barcelona i vuit vocals nomenats pels associats
(dos per cada districte de regadiu, un pels moliners i un
altre per les fàbriques).4 A més, els membres de la societat
havien de pagar una quota per consumir aigua i per la
utilització del rec. Igualment, havien de deixar servitud de
pas entre les finques per a la séquia Comtal i les canalitzacions secundàries. El conjunt de terres de regadiu es dividiren en tres zones, anomenades districtes. Per al seu funcionament, es reglamentà la distribució de les aigües i de
les canalitzacions. Es va redactar un reglament aprovat per
la Reial ordre de 12 de juny de 1846. 5 Aquest reglament
assenyalava com s’havia de dur a terme el regatge:

2.
3.
4.
5.

Ordenanzas para el…, p. v.
Ordenanzas para el…, p. v.
Ordenanzas para el…, p. 11.
Ordenanzas para el…, p. 8 i 11.

«[…] en la época del riego, tendrá dos días de riego la semana y en los domingos se repartirá el agua proporcionalmente á todos tres distritos en clase de estraordinarios; pero
á ella tan solo tendrán derecho los predios que, á juicio del
Repartidor y del Cequiero, se hallen atrasados de riego».6

El control de l’aigua i del mateix rec Comtal el feien el sequier i els vigilants. El primer vetllava per evitar el robatori
d’aigua per part dels mateixos regants o d’altres persones i,
també, controlava la seva distribució i la netedat de la séquia i
les regadores (canals secundaris de distribució de l’aigua). Els
vigilants, que anaven uniformats, podien portar armament.
També hi havia els repartidors d’aigua, que eren els encarregats de repartir-la als tres districtes, amb criteris d’equitat
i igualtat, i que eren nomenats per a un període d’un any.7
La Societat de Propietaris va crear un òrgan encarregat de
solucionar els conflictes que poguessin sorgir entre els regants atenent el reglament i l’ordenança dels quals es va
dotar la mateixa associació. El jurat o tribunal conservador
estava format per 16 jutges i vuit suplents, que eren designats
per la junta general entre tots els socis. El seu funcionament
estava definit al reglament de l’any 1846. Quan es produïa
el que seria una infracció, el sequier havia d’informar el
secretari del tribunal, que ho comunicava al vicepresident.
El vicepresident assenyalava al calendari una data per a la
celebració del judici i tres dies abans en comunicava a les
parts el dia, l’hora i el lloc. Si el presumpte infractor no
compareixia davant del tribunal el dia del judici, s’entenia
que s’inculpava i automàticament rebia ja una condemna.
Les sentències, a més, eren inapel·lables. Només en els casos en què la condemna no passava de la meitat de la pena
màxima, es podia reclamar davant d’un nou tribunal que
es formava a aquest efecte. Dels judicis, que eren verbals,
només se n’anotaven les infraccions, els denunciants, els
infractors i la condemna.8
En relació amb les infraccions, se’n consideraven de dues
tipologies o graus. Les de primer grau eren les següents:
no es podia llençar al rec runes ni deixalles; no podia haver-hi bestiar ni a la séquia ni als seus entorns, ni tampoc no
s’hi podien construir abeuradors per als animals; ningú
no podia obrir séquies secundàries sense permís; no era
permesa la construcció dins del límit de 10 pams de marge
del rec; ningú que no fos soci no podia regar; no es podia
robar aigua a un regant; els socis havien de pagar les quotes; tots els socis i treballadors havien d’obeir les ordres
de la junta directiva o la seva permanent; cap soci no podia treure aigua d’un altre que hagués obert primer el rec
secundari; no es podia fer més ample, estrènyer, aixecar
o abaixar cap element distribuïdor de l’aigua; no era permesa la variació de la situació de les séquies secundàries;
no es podia modificar la distribució de l’aigua; tampoc no
es podia obstruir el curs de l’aigua, fer aturades al rec ni
6. Reglamento de distribución y uso de las aguas Acequia Condal, aprobado por S. M.
en la Real orden de junio de 1846, 1871. Barcelona: Establecimiento Tipográfico
de Narciso Ramírez y Compañía, p. 4.
7. Reglamento de distribución…, p. 10.
8. Reglamento de distribución…, p. 13-16.
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desviar i malbaratar l’aigua; no es podia impedir al sequier
ni als vigilants l’accés als camps per exercir les seves funcions, i no es podia conduir l’aigua per séquies secundàries
si no s’estava autoritzat a fer-ho. Les infraccions de segon
grau eren les que a continuació s’exposen: era obligatori
després d’utilitzar l’aigua el tancament dels recs secundaris; els socis havien de mantenir els recs secundaris nets
entre els mesos de maig i octubre; no era permès prendre
aigua de les basses del cànem sense permís; no es podia
agafar aigua excedentària dels veïns sense permís del veí i
del sequier, i ningú no podia tenir un desguàs en el seu
camp que fos perjudicial per al veí.9
Un conflicte important abans de la creació de la Societat
de Propietaris i de la construcció de la mina de Montcada
va tenir lloc el 1776. El motiu era la manca d’aigua, i el
capità general va creure convenient enviar al municipi de
Montcada un destacament de soldats per controlar el funcionament de la resclosa situada al riu Besòs. Al mateix
temps, per controlar l’aigua, l’intendent i la Reial Audiència van enviar mossos del Reial Resguard i mossos d’esquadra. La manca d’aigua al rec i al riu Besòs era habitual, ja
que aquesta aigua circulava en les èpoques més plujoses.10
Un dels primers conflictes entorn del rec Comtal al segle xix amb la participació de la Societat de Propietaris
interessats en l’aprofitament de l’aigua de la séquia Comtal
i les seves mines apareix en la redacció de les ordenances
de l’any 1842. Es va produir un conflicte d’interessos entre
la junta, presidida pel governador civil de la província de
Barcelona, i l’administrador del Reial Patrimoni, perquè
segons aquest darrer la junta tenia unes atribucions que
no li eren pròpies. La manca d’entesa va quedar palesa en
la redacció d’una placa commemorativa de les obres realitzades entre els anys 1838 i 1839, en què s’amplià en 333
vares la longitud de la mina: a la placa hi constaven tots els
participants excepte el Reial Patrimoni.11
De conflictes entorn del rec Comtal en trobem a la documentació de la Societat de Propietaris de diversa tipologia: sobre
la propietat, sobre el regatge, sobre l’ús de l’aigua, el rec i les
séquies secundàries, entorn dels marges de protecció del rec
i amb els molins i les fàbriques, entre d’altres.
En relació amb la propietat del rec Comtal i de l’aigua apareix a la documentació un conflicte l’any 1874 entorn de la
inscripció del rec en el registre de la propietat. Aquell any,
el president de la junta directiva de la societat va presentar
davant el jutjat la documentació necessària per inscriure-la
al registre seguint el que assenyalava la Llei hipotecària de
l’any 1861. A l’argumentari per a la inscripció hi consta que:
«1º Digan cómo es verdad que en el año 1778 los propietarios
que disfrutaban aguas superficies del río Besós que entraba
en el cauce de la Acequia Condal procedían de una presa
9. Reglamento de distribución…, p. 10-13.
10. Martín Pascual, M. (1999). El Rec Comtal (1822-1879). La lluita per l’aigua a la Barcelona del segle xix . Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, Rafael Dalmau Editor, p. 50-51.
11. Ordenanzas para el…, p. vi.

El rec a Ca n’Oller, l’any 1928. Es poden veure els camps conreats.
Fons Tomàs Fàbregas. AFB

construida al efecto, convencida de la completa falta de dicha
agua, de la cual se resentía la salud pública, las fuentes de
esta capital, los propietarios de tierras, por las pérdidas
de la frutas y los de molinos, que deben el abasto de las
harinas, y que debieron suspender su funcionamiento por
falta de aguas, determinaron la construcción de una mina
dentro del cauce del río Besós a costa de todos los interesados que es la que actualmente se conoce con el de Mina de
Moncada, encima de cuya entrada se colocó una lápida la
siguiente inscripción: […]
2º Digan cómo es verdad que la mina expresada en el capítulo anterior fue prolongada en el año 1822 bajo la dirección de una Junta compuesta de representantes de los
propietarios de tierras y de molinos en el territorio de esta
ciudad, y de los pueblos de S. Martín de Provensals y San
Andrés de Palomar, y también del Excmo. Ayuntamiento
de esta Capital […]».12

El conflicte entorn de la propietat del rec va tornar a ser
reincident. El dia 10 d’agost de 1887, Pedro Gener presentà al delegat d’Hisenda de la província de Barcelona una
denúncia perquè es declaressin les aigües del rec Comtal
com a propietat de l’Estat. L’expedient originat arran de la
denúncia va tenir un recorregut de 15 anys i fou desestimat
el 13 d’agost de 1903 pel director general de Propietats i
Drets de l’Estat espanyol:
«Considerando que no estando justificados los pretendidos
derechos del Patrimonio a los bienes denunciados y fuesen
cuales fuesen los que tuvieran los Condes de Barcelona a la
Acequia Condal y el río Besós, hoy se halla en posesión de
ellos, la Sociedad para el aprovechamiento de las aguas
de la Acequia Condal sin que se pueda desposeerla por el
Estado, que carece de título fehaciente».13
12. AMDSA (Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu). Fons Junta de
Regants de la Séquia Comtal. «La Junta acuerda la instrucción de expediente para inscribir en el Registro de la propiedad el dominio de la mina y la
Acequia y el levantamiento del plano a D. Antonio Torres». Expedient 13-1874.
Caixa 3404.
13. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Denuncia de las
aguas de la Acequia Condal como propiedad del Estado». Expedient 16-1888.
Caixa 3418.
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En la tramitació d’aquest expedient, el 24 de gener de 1890,
la junta directiva de la Societat de Propietaris va rebre una
comunicació de l’Administració de Propietats i Drets de
l’Estat de la província de Barcelona en què es feia avinent
la instrucció de l’expedient sobre els drets de l’Estat en
relació amb els béns del Reial Patrimoni. La junta directiva
va emetre un informe defensant el seu posicionament.14
Les relacions entre la Societat de Propietaris, que tenia el
suport del governador civil de Barcelona, i el batlle general
del Reial Patrimoni de Catalunya no foren gens fàcils, atès
que el conflicte era latent pel que feia a la propietat i la gestió
de l’aigua. El governador civil va informar el 1838 que existia
la séquia Reial i la séquia Comtal, que els molins eren majoritàriament propietat del rei i que la Junta Patrimonial tenia
cura de la distribució del cabal de l’aigua i de les facultats
administratives. El governador civil observà que la junta no
tenia capacitat per solucionar els problemes evidents de la
manca d’aigua i de tot el que se’n derivava, com ara la manca
de regatge i de circulació d’aigua per donar moviment als
molins i produir farina. Per tant, gràcies a l’existència d’una
legislació favorable a les pretensions del governador civil va
aconseguir enfrontar-se al batlle del Reial Patrimoni. En la
seva defensa, el governador va manifestar:
«Bien es verdad según alega aquel Señor Baile que la acequia
pertenece a SM lo mismo que una gran parte del producto de
los molinos, pero también lo es que tienen derecho al riego
no solo un número considerable de particulares sí que también el ayuntamiento de esta populosa Ciudad cuyo caudal
saca el agua para el abastecimiento de cuasi todas las fuentes
de esta plaza y fuerte de la Ciudadela, lavadero público y
demás, habiendo costeado la mayor parte de las obras que
se practicaron para la construcción de la Mina de Moncada».

Segons aquest fragment, es reconeix que el rec Comtal
pertanyia al Patrimoni Reial però que, gràcies a les obres
realitzades sota l’empara i l’impuls del governador civil, els
beneficiaris eren els regants i els molins, que havien fet una
aportació econòmica prèvia amb l’objectiu d’aconseguir un
cabal més elevat d’aigua que beneficiés a tothom.15
Sobre la propietat de la séquia, hi hagué altres intents
d’aclarir qui n’era el propietari, a fi que fos de caràcter
públic o, més ben dit, de propietat reial o municipal. Aquest
darrer cas és el següent. Rosendo Fàbregas, el 16 d’abril
de 1892, va demanar l’expropiació de les aigües de la séquia
Comtal per destinar-les a l’abastament públic per a Barcelona. L’expedient es va resoldre als tribunals a Madrid.
L’advocat de la Societat de Propietaris a Madrid era Modest
Llorens, que el dia 1 de juny de 1892 informà del següent:

14. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Defensa de los
socios de la Junta de la Acequia Condal sobre la propiedad de sus minas y
aguas que por ella discurren». Caixa 3533.
15. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «El señor alcalde
2º Constitucional oficial al señor Jefe Superior Político de esta provincia
para que procure el pronto despacho en Madrid del expediente de la acequia o prolongación de mina y la adquisición de un ejemplar de las ordenanzas con que se gobiernan los vecinos de las huertas de Valencia y Lérida». Expedient 15-1838. Caixa 3225.

«[…] Como ninguno antecedente teníamos de semejante
asunto he acudido a la sección de Fomento del Gobierno de
esta provincia, donde el Oficial encargado del Negocio
de aguas me ha enterado que D. Rosendo Fábregas presentó una solicitud dirigida al Ministerio de Fomento, con
otra acompañatoria al Gobernador para su remisión, pidiendo la expropiación de las Aguas de la Acequia Condal
para el indicado fin; y que, habiéndose mandado aquella
a la Superioridad, fue resuelta negativamente en virtud de
la Real Orden contra la cual ahora el peticionario recurre».

Uns quants mesos més tard, l’advocat Modest Llorens va
emetre una altra epístola a la Societ at de Propietaris:
«[…] A robustecer, con toda la fuerza propia de la defensa
que hace el que se siente agredido en su derecho, los sólidos
fundamentos que sirven de base a la resolución recurrida
tenderán los actos de la Junta hasta que queden reducidas
a polvo las pretensiones, tan absurdas como insensatas, del
mencionado sujeto, quien, en compañía de algunos otros,
se ha propuesto ir a la caza de negocios de cierta índole
sin que le importe un ardite atropellar por todo. Veremos
cómo demostrará sus habilidades D. Francisco Silvela en la
defensa de tan mala causa».

L’advocat de la part iniciadora de la causa era Francisco Silvela, que havia estat ministre del govern d’Espanya i arribà
a ser president del Consell de Ministres.
El Tribunal Contenciós Administratiu de Madrid va informar que es declarava incompetent per a la resolució
i imposà el pagament de les costes del procés judicial al
denunciant:
«[…] En su virtud queda sin curso la demanda, archívese
el rollo y devuélvase el expediente al Mª de Fomento con
certificación de este auto […]».16

Un altre tipus de conflicte és el que hi havia amb els molins fariners situats en el recorregut del rec Comtal. De
molins n’hi havia de dues tipologies: els que eren propietat del Reial Patrimoni i els que no. Els del Patrimoni Reial
eren el de Laporta i Sabastida, el de Braubaix i el de Sentmenat i Dormidor i formaven la Junta Administrativa de
los Molinos Reales. Els altres molins eren els de Cordelles,
de Carbonell i de la Sal (propietat de l’Ajuntament de Barcelona) i el de Sant Pere (amb propietat compartida entre
l’Ajuntament de Barcelona i el monestir de Santa Clara).
Els molins participaren des d’un principi en la Societat de
Propietaris i tenien dos representants a la junta directiva
de l’entitat. Entre la documentació conservada a l’Arxiu del
Districte de Sant Andreu de Palomar hi ha un expedient
de l’any 1880 sobre el conveni entre la junta directiva de
la societat i els molins. A l’expedient se’ns informa que,
el 8 de gener de 1870, Agustí Fàbregas, vocal de la junta
directiva de la Societat de Propietaris, comunicà que s’havia de finalitzar el conveni entre la societat i els molins,
16. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Don Rosendo
Fábregas pide la expropiación de las aguas de la Acequia Condal a fin de
destinarlas al abastecimiento de Barcelona». Expedient 15-1892. Caixa 3421.
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atès que considerava que era onerós per a la societat. Els
altres membres de la junta consideraren que era necessari
revisar-lo i canviar la quantitat econòmica que aportaven,
considerant que els moliners havien de fer-se càrrec d’un
terç del pressupost de l’entitat:
«[…] por parte de los propietarios de tierras se creía justo y
equitativo que los de los molinos contribuyeran a los gastos
de la Sociedad con la 3a parte y no con la 6a de la cantidad
presupuestada como ingresos, deducida de la parte con que
el Excmo. Ayuntamiento contribuye a ellos».

Els moliners refusaren l’increment proposat. La situació
dels molins havia canviat amb el pas del temps, la seva activitat productiva havia descendit considerablement i creien
que les seves aportacions també havien de ser menors. Durant dos anys discutiren les dues parts sobre l’import a fer-se
efectiu, i el juny del 1880 acordaren un conveni provisional:
«Primero. Desde el día primero del corriente año en adelante todos los gastos y repartos pagaderos por razón de
la Acequia Condal y sus aguas, lo sea lo que reste después
de deducida la parte que viene a cargo del Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Ciudad, se distribuirá en seis partes
iguales de las cuales satisfarán cinco los terratenientes o
irrigantes y la otra sexta parte los propietarios o poseedores
de todos los molinos.
Segundo. Como aclaración del pacto que precede, y sin
perjuicio de lo que se estipulará en los siguientes, se considerarán como todavía existentes el molino de la Sal y el
de San Pedro para el repartimiento de los cupos cuyo pago
vendrá a cargo de los propietarios o poseedores de molinos; de suerte que la cantidad a que asciende la sexta parte
del presupuesto de gastos, deducida la que deba pagar el
Ayuntamiento, se distribuirá entre los propietarios o poseedores de los molinos siguientes: primero, molinos Laporta y
Sebastida, Graubaix, y Sentmenat y Dormidor, poseídos en
común y pro indiviso por los Sres. Partícipes de los mismos;
segundo, el molino de Cordellas; tercero, el de San Andrés
de Palomar; cuarto, el llamado Carbonell (cuyo actual poseedor es de ignorado paradero); quinto, el llamado de la
Sal; y sexto, el de San Pedro; pero las cuotas que deberían
venir a cargo de los propietarios o poseedores de estos dos
últimos molinos las pagarán los terratenientes o irrigantes.

Pont del Peixeret sobre el rec Comtal. Fons Tomàs Fàbregas. AFB

Tercero. En conformidad con la práctica constantemente
observada, de esta sexta parte del presupuesto de gastos, deducida la que viene a cargo del Ayuntamiento, se restará la
que viene a cargo del Ayuntamiento, se restará lo que se calcula que deba pagar el Real Patrimonio; cuya parte del Real
Patrimonio se distribuirá en seis partes iguales de las cuales
satisfarán cinco los terratenientes o irrigantes y la otra sexta
parte los propietarios o poseedores de todos los molinos.
Cuarto. El molino llamado de la Sal y el de San Pedro
quedan de baja de la Sociedad, ya que han desaparecido
totalmente.
Quinto. Lo establecido en los pactos que anteceden servirá
también de regla para el pago de los atrasos que los propietarios o poseedores de molinos adeudan relativamente
a los años mil ochocientos setenta y ocho y mil ochocientos
setenta y nueve.
Sexto. La cantidad a que ascienda el cupo total con que los
interesados en los molinos han de contribuir a los gastos
de esta Sociedad se dividirá entre dichos interesados en la
proporción señalada y por la cual han contribuido en los
años próximos anteriores.
Séptimo. Este convenio durará hasta el día treinta y uno de
diciembre del año mil ochocientos ochenta y cuatro, continuando en observancia después de dicha fecha mientras
algunas de las partes no esprese su voluntad en contra.
Y ambas partes, loando, aprobando y ratificando este convenio y lo en cada uno de sus pactos contenido prometen
recíprocamente observarlos y cumplirlos bajo las responsabilidades establecidas por el derecho».

Aquest conveni va ser acordat fins al 31 de desembre
de 1884 i va ser denunciat per Josep Maria Llopis, representant dels senyors Bofill, del molí fariner de Sant Andreu
de Palomar. Llopis i Bofill consideraven que la quantitat que
havien de pagar per la recepció de l’aigua, la conservació
i la neteja era excessiva.17
Altres tipus de conflictes al rec Comtal i als quals la Societat
de Propietaris hagué de fer front eren els vinculats amb les
inundacions, la salubritat del rec i de les aigües, de veïnatge, etc. Per exemple, el conflicte del 1875, sobre un veí del
carrer d’Alí Bei, 116, de Barcelona, que agafava aigua de
la séquia i la retornava per mitjà de dos forats. Aquest veí
utilitzava l’aigua per a una fàbrica i uns safareigs i ho feia
sense permís de la Societat de Propietaris, que ordenà el
tancament dels dos forats.18 Un altre conflicte que va tenir
lloc aquell mateix 1875 té com a protagonista l’abadessa
del monestir de Sant Pere de les Puelles. Amèlia de Tini
va demanar l’aigua que li corresponia com a propietària
per regar els horts del monestir. El sequier va informar que
l’aigua no s’emprava per al regatge sinó per als safareigs.

17. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Convenio entre
los Partícipes de los molinos y la Junta». Expedient 28-1880. Caixa 3411.
18. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «La Junta ordena a
don Miguel Llauradó que cierre dos agujeros por los cuales usa del agua de la
acequia para una fábrica y un lavadero». Expedient 33-1875. Caixa 3406.
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Aleshores, la junta directiva de la Societat de Propietaris,
en lloc de sancionar l’abadessa, li va fer un advertiment.19

i Coats es dirigiren a la Societat de Propietaris, el 24 de
gener de 1906, dient:

Els conflictes del rec Comtal vinculats a la salubritat els trobem de manera constant. Per evitar-los, era del tot necessari
fer un manteniment del rec i de les séquies secundàries.
Una de les tasques del personal de la Societat de Propietaris
era controlar què s’abocava a les canalitzacions d’aigua.
Quan algú hi volia abocar qualsevol mena de líquids, calia
demanar-ne permís a la junta directiva de la societat.

«Que practicadas en la citada fábrica varias obras de ensanche y reforma, le convendría verter a la Acequia Condal las
aguas pluviales y sobrantes de la industria a que se dedica
dicha fábrica.

Per exemple, l’any 1847, el sequier Batlló, acompanyat de
dos testimonis, va informar la junta directiva que la fàbrica
propietat de Miguel Martorell abocava una gran quantitat
d’aigua a la llera del rec Comtal mitjançant una regadora,
cosa que comportava també l’abocament de deixalles.20
Entorn de la salubritat, el 2 d’agost de 1861, la societat va
rebre la sol·licitud de l’Ajuntament de Barcelona perquè
cada dia que fos possible es fes circular aigua pel molí que
era propietat de l’hospital, el de Sant Pere, per evitar les
pudors provocades per les aigües estancades. La junta directiva informà que era més convenient que es fessin passar
unes altres aigües per aquest punt, per evitar les pudors.21
L’any 1899, Ramon Golorons, vicepresident de la junta directiva, va comunicar als molins de Dalt del Clot i Dormidor
que havien de netejar les basses dels seus respectius molins
perquè estaven brutes.
L’abocament de residus o d’aigües brutes o netes a la xarxa
de distribució d’aigua del rec Comtal va provocar també
alguns conflictes, sobretot amb els líquids procedents de
les indústries. Per exemple, el 4 de novembre de 1901, Pere
Portabella Cantarell va demanar permís a la societat per
abocar aigües de la seva tintoreria situada al carrer de València, 88, per on passava la séquia secundària anomenada Calveta. La junta va autoritzar l’abocament a condició
que fossin aigües netes i que el propietari de la tintoreria
pagués una taxa anual de 50 pessetes per avançat. Sobre
les aigües:
«[…] no puedan contener especia alguna sucia, teñida ni
mucho menos dañina a las personas, plantas y animales
[…]».22

Així mateix, una de les empreses més conegudes del barri
de Sant Andreu de Palomar, la indústria Fabra i Coats, també tenia problemes amb els seus residus. Des de la Fabra

19. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «La Ilustre señora
abadesa de San Pedro se queja de que no recibe el agua que pertenece al
huerto de su propiedad». Expedient 42-1875. Caixa 3406.
20. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «El cequiero da
parte de dom Miguel Martorell y Cía o de su fábrica sale una cantidad de
agua la que se dirige a la acequia». Expedient 49-1847. Caixa 3547.
21. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «El muy ilustre
señor alcalde corregidor oficia para que en todos los días que sea posible o
a lo menos todos los domingos se haga entrar agua de la acequia en las
compuertas del molino propiedad del Hospital de Santa Cruz sito en la calle
de las Balsas de San Pedro».
22. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Pere Portabella y
Cantarell pide desaguar las aguas de su tintorería». Expedient 43-1901. Caixa 3454.

Las aguas objeto de esta petición, además de las de lluvia,
son las procedentes de las secciones del tinte y del blanqueo
y del lavado siendo coloreadas algunas de las primeras y
contener materias en suspensión las segundas, pero unas
y otras en reducida cantidad o proporción atendiendo la
mucha agua que se utiliza para el lavado, por cuanto es
de unos 700 a 800 metros cúbicos cada día el agua que se
emplea en la fábrica, y esta es la que se solicita dar salida
vertiéndola a la Acequia. No obstante, deseando que ni esta
pequeña proporción pueda alterar las condiciones del agua
que conduce la Acequia para los objetos a que se utiliza,
por la dirección se están estudiando unos aparatos para
sedimento y filtro de estas aguas, con los cuales no duda
se logrará neutralizar los defectos que pudieran aparecer».

La resposta de la junta directiva es va donar el 26 de febrer,
un mes després de la petició. En la resposta s’autoritzava a
l’abocament de les aigües pluvials, però pel que fa a les
procedents dels diferents processos industrials era del tot
necessari estudiar-ho. L’arquitecte de la societat va manifestar el 24 de març que calia treballar en la recerca de
solucions tècniques relacionades amb la sedimentació de les
basses per fer el filtratge. Uns mesos més tard, el 28 de juliol
de 1906, el director de la Fabra i Coats informà la junta
directiva que, després d’haver estudiat la viabilitat dels sistemes de filtració, per a ells no era possible fer les adaptacions necessàries i, per tant, desistien d’abocar els líquids
procedents dels processos industrials a la séquia Comtal.23
Un altre conflicte en el camp de la salubritat el trobem
també en l’abocament de lleixiu. El 10 d’agost de 1920,
la junta de la Societat de Propietaris demanà a Sebastià
Gibert que no aboqués residus procedents de la fabricació
de lleixiu a la regadora anomenada Santa Anna. Gibert va
enviar una carta demanant-ne explicacions, perquè sempre
ho havia fet així:
«Hace total 16 años que venía desaguando el líquido residuo de mi fabricación de legía líquida y a pesar de no
haber variado los componentes de la legía, hasta ahora
precisamente que hace tiempo que no hecho nada en la
regadora, no se ha notado que las plantaciones resultan
perjudicadas. Por la cuenta que me tiene debido el crecido
precio que cuestan las primeras materias empleadas en mi
fabricación, puede V. creer que cuando tiramos las aguas
ya no les queda nada de bueno, y digo que bueno, porque
los componentes de la legía para las plantaciones han de
serles ventajosas por tratarse puramente de desinfectantes».

23. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Don N. Alsina desagua a la acequia aguas sucias procedentes de su fábrica». Expedient 23-1877.
Caixa 3407.
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La junta directiva va contestar-li que havia de tancar les sortides d’aigua a la regadora Santa Anna per evitar l’abocament
de lleixiu i d’altres aigües. S’entén que la junta considerava
nociu el llançament d’aquest tipus de residus industrials per
a la salut, una opinió inversa de la manifestada per Sebastià
Gibert en la seva carta.24
Un altre exemple de l’abocament de residus de caràcter
industrial el trobem en la queixa, l’any 1931, de l’empresa
La Maquinista Terrestre y Marítima, en què comunicava a
la junta directiva que, sent propietària de 145 mujades de
terra amb dret de regatge per mitjà de la séquia secundària anomenada La Fibleta, denunciava l’empresa Sociedad
Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, S. A. per
l’abocament de residus propis del seu procés de fabricació. A la queixa feta per La Maquinista s’informava que les
matèries sòlides abocades cegaven la séquia Fibleta, cosa
que provocava inundacions dels camps «[…] quemando
y destruyendo los plantíos […]». La junta va requerir a
la fàbrica de Colorantes y Explosivos que deixés d’abocar
aigües residuals brutes.25

Les aigües abocades per aquesta empresa servien per regar
els camps corresponents a unes 500 mujades de terra. A
més, s’indicava que si l’empresa tenia excedents d’aigua
que els camps no podien assumir, perquè era massa quantitat, l’aigua aleshores era abocada al clavegueram públic
en el punt situat entre els carrers de Biscaia i Bogatell. Així
mateix, la junta directiva informava la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental que l’abocament es feia en una
llera propietat de la Societat de Propietaris interessada en
l’aprofitament de les aigües de la séquia Comtal i les seves
mines i que, per tant, com que no era pública sinó privada,
només es necessitava el permís de la junta de la societat
esmentada. A més, el rec no era natural, sinó artificial, i les
aigües que circulaven pel rec Comtal i les séquies i regadores secundàries eren de propietat privada.26
Aquests han estat alguns exemples sobre la conflictivitat
entorn el rec Comtal de Barcelona als segles xix i xx segons
la documentació de la Societat de Propietaris interessada
en l’aprofitament de l’aigua de la Séquia Comtal i les seves
mines, entitat constructora de la mina de Montcada i gestora de l’aigua i del rec Comtal als segles contemporanis.
Conclusions

Pont dels Josepets al carrer del Segre. Fons Tomàs Fàbregas. AFB

Les queixes entorn de la salubritat arribaren fins i tot des
de la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental, que
el 19 de juny de 1953 va manifestar el seu neguit envers
l’empresa Guardiola i Albareda. La confederació preguntava a la junta directiva de la Societat de Propietaris sobre
els possibles abocaments d’aigües residuals a la llera pública. La societat va manifestar que l’empresa Guardiola
i Albareda disposava de permís per abocar aigües sempre
que fossin aigües netes:
«[…] sin que por pretexto alguno puedan ser aguas sucias,
teñidas ni mucho menos dañinas, a las personas, plantas o
animales».

24. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Sebastián Gibert.
Se le ordena no desagüe en la regadera Sta. Ana los residuos de la Legia».
Expedient 13-1920. Caixa 3437.
25. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «La Maquinista
Terrestre y Marítima». Expedient 23-1919. Caixa 3436.

A les darreres pàgines s’han pogut conèixer alguns exemples de la conflictivitat entorn del rec Comtal als segles xix
i xx, en què la Societat de Propietaris gestionava l’aigua
per al regatge i el moviment dels molins, en un primer
moment, però després l’aigua va tenir un ús industrial,
tal com s’ha vist en alguns exemples de les fàbriques, com
ara les de lleixiu o la mateixa Fabra i Coats. Un d’aquests
conflictes també era causat per qui era el propietari del
rec Comtal. Queda demostrat, en els moments en què
hi havia conflicte, que el propietari de la mina i de la
séquia era la Junta de Propietaris, perquè eren ells els impulsors i els constructors de la infraestructura hidràulica
que, sortint del terme municipal de Montcada i Reixac,
travessava els antics pobles de Sant Andreu de Palomar
i Sant Martí de Provençals fins a arribar a la ciutat de
Barcelona. Per tant, la societat es considerà, tal com s’ha
vist, propietària del rec i de l’aigua. Igualment, s’ha vist
la diversitat de tipologies de conflictes: amb relació al
regatge, al seu ús o a l’abocament de residus, on en un
primer moment estaven autoritzats els de qualsevol mena,
com ho demostra la carta de Sebastià Gibert en la qual
informa que des de feia 16 anys abocava residus de lleixiu,
que, segons ell mateix defensava en el moment de la prohibició, eren beneficiosos per als cultius. Tot això és un
indicador de la sensibilitat progressiva envers la salubritat.

26. AMDSA. Fons Junta de Regants de la Séquia Comtal. «Guardiola y Albareda». Expedient 11-1941. Caixa 3446.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Estudis | 349

Estudi analític comparatiu entre vidre català
i novohispà, segles xvii-xix
Karime Castillo (karimecastillo@ucla.edu)
Trinitat Pradell (trinitat.pradell@upc.edu)
Ioanna Kakoulli (kakoulli@ucla.edu)

La tecnologia de fabricar vidre de manera artificial arribà
a Amèrica al segle xvi. Des de com a mínim l’any 1533,
pocs anys després de la conquesta de Mèxic-Tenochtitlán,
hi ha notícies de vidriers espanyols a Nova Espanya i, cap
al 1542, es coneix l’existència d’un forn de vidre establert
a la ciutat de Puebla (Fernández, 1990: 44). Poc se sap
sobre la manera en què els artesans del vidre novohispans
adaptaren la tecnologia als recursos i les condicions locals.
El projecte «La producció de vidre a Nova Espanya» busca
entendre aquests processos d’adaptació tecnològica a Mèxic
durant el període colonial per mitjà de la caracterització
del vidre arqueològic novohispà i la seva comparació amb
el vidre produït contemporàniament a la península Ibèrica.
Existeixen algunes publicacions sobre la composició química del vidre peninsular dels segles xvii-xix (Capellà,
Albero, 2015; Carmona et al., 2006; Domènech-Carbó
et al., 2006; Mazadiego et al., 2006; Rosillo et al., 2014;
Rosillo et al., 2015; Pradell et al., 2016), però els estudis
analítics del vidre català publicats fins al moment corresponen únicament a vidre medieval (Gimeno, Pugès, 2002) i
modernista (Pradell, Bonet, 2013; Beltrán et al., 2019),
com també alguns estudis del vidre romà. Catalunya fou
un dels centres manufacturers de vidre més importants de
l’edat moderna. Els seus productes, la qualitat dels quals
era considerada comparable a la del famós vidre venecià,
es van distribuir per tota la península Ibèrica, Europa i
el continent americà (Frothingham, 1963: 36; Planell, 1948: 139, 141). Per tant, l’estudi del vidre català
modern és necessari tant per explorar-ne la presència a
Amèrica i la seva possible influència en la producció novohispana com per entendre el desenvolupament d’una de
les indústries catalanes més importants de l’edat moderna.
Actualment s’està duent a terme un estudi de la composició química d’objectes de vidre provinents d’excavacions
arqueològiques realitzades a les ciutats de Barcelona i Vic
en una col·laboració entre investigadors de la Universitat
Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Califòrnia
– Los Angeles (UCLA). Utilitzant tècniques analítiques a
diverses escales, investiguem la composició del vidre arqueològic català recuperat en excavacions arqueològiques
realitzades al carrer Antic de Sant Joan (codi 002/17), a la
ciutat de Barcelona, i provinents de l’antiga església de Sant
Bartomeu del Grau, a la comarca d’Osona. Amb l’objectiu
de fer aquest estudi es van prendre mostres mil·limètriques

d’objectes fragmentats, que estan sent analitzades mitjançant diferents tècniques, entre les quals s’inclouen: microscòpia amb llum polaritzada (PLM), microscòpia electrònica
d’escombratge (SEM) combinada amb espectroscòpia de
dispersió de raigs X (EDS) i microsonda electrònica (WDS),
a més d’espectroscòpia de masses de plasma d’acoblament
inductiu amb ablació làser (LA-ICP/MS), realitzades en
laboratoris de la Universitat Politècnica de Catalunya i la
Universitat de Califòrnia (Los Angeles i Davis). Les tècniques esmentades permetran identificar els elements químics majoritaris, minoritaris i traça presents a les mostres,
com també analitzar-ne la microestructura. La composició
del vidre és el resultat de les característiques químiques de
les matèries primeres utilitzades en la seva fabricació, per
la qual cosa la caracterització mitjançant les tècniques esmentades permet explorar aspectes relacionats amb la manufactura, com també la selecció de matèries primeres, el
reciclatge, el desenvolupament tecnològic i la procedència.
Paral·lelament, s’estan analitzant mostres de vidre arqueològic recuperades en excavacions del centre històric de la
Ciutat de Mèxic i de la ciutat de Puebla, els dos principals
centres productors de vidre durant el virregnat novohispà, utilitzant les tècniques ja esmentades. La comparació
dels resultats obtinguts permetrà explorar la manera en
què els artesans novohispans adaptaren la tecnologia als
recursos locals.
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1. Introducció

2. Objectius i tasques

El Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona
encarregà l’any 2017 un estudi complet del contingut bioarqueològic d’un conjunt de sitges i estructures constructives excavades al Turó de la Rovira (intervenció 065/14).
L’estudi macrofaunístic fou realitzat per Lídia Colominas
(ICAC) i els resultats ja han estat objecte de publicació a
l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2017 (Colominas, 2019).

L’estudi s’ha centrat en la recuperació de diversos tipus
de partícules biòtiques contingudes en els sediments procedents de la intervenció arqueològica, amb els objectius
següents:

La intervenció, promoguda per BIM/SA i dirigida per l’arqueòleg Daniel Giner Iranzo, de l’empresa Codex, Arqueologia i Patrimoni, es va dur a terme al sector més elevat del
Turó de la Rovira (262 msnm), una àrea delimitada pels
carrers del Panorama, de Marià Labèrnia i de Labèrnia,
entre el 5 de novembre de 2014 i el 31 de desembre de 2015
(Giner, 2018).
En la intervenció s’excavaren un conjunt de 15 sitges, restes
d’algunes habitacions corresponents a l’ocupació ibèrica i
un sector del fossat (Giner, 2018).
Totes les UE analitzades presenten una cronologia de
l’època ibèrica, en un lapse de temps ben delimitat entre
finals del segle iii i principis del segle ii aC, entorn de la
data del 200 aC, a excepció de la sitja 720, que presenta
una cronologia lleugerament més antiga, de la segona meitat del segle iii aC. Aquest assentament ibèric del Turó de
la Rovira, fundat ex novo al segle iii aC, ha estat interpretat
com un nucli destacable en el pla de Barcelona, que podria
haver exercit un cert control sobre altres punts d’habitatge
de menor entitat com ara l’hospital de Sant Pau, el turó del
Putxet, etc. (Giner, 2018).
La direcció de la intervenció arqueològica decidí extreure
mostres dels sediments excavats per fer diverses analítiques
bioarqueològiques. Les mostres foren traslladades a l’Arxiu
d’Arqueologia del MUHBA a la Zona Franca, on la totalitat
dels sediments foren processats.

–– Caracteritzar l’entorn ambiental i el paisatge vegetal del
Turó de la Rovira a l’època ibèrica tardana i determinar
els usos del sòl i les condicions paleoambientals d’aquest
sector de la plana barcelonina.
–– Determinar l’impacte paisatgístic dels grups ibèrics i la
continuïtat dels usos i de l’explotació dels recursos a
l’època romana.
–– Caracteritzar l’origen dels sediments continguts a les
sitges i dels processos tafonòmics postdeposicionals.
–– Caracteritzar l’explotació dels recursos vegetals amb finalitats alimentàries, energètiques i constructives.
–– Determinar les espècies conreades, com també els sistemes i els cicles agrícoles.
–– Caracteritzar altres recursos alimentaris d’origen animal,
principalment derivats de l’activitat pesquera. Els recursos animals vinculats a la cacera i la ramaderia han estat
estudiats i publicats per Lídia Colominas a l’estudi del
conjunt arqueofaunístic (Colominas, 2019).
Cal destacar que a Barcelona, fins a la realització d’aquest
estudi, no s’han dut a terme recerques bioarqueològiques
sistemàtiques de l’època ibèrica que ens informin de l’ús
dels recursos naturals, de l’agricultura, del paleoambient
i del paleopaisatge. En els darrers anys s’han començat a
fer alguns estudis bioarqueològics multidisciplinaris a la
ciutat, però aquests estudis s’han centrat principalment
en nivells de les èpoques romana, medieval i moderna
(Riera et al., 2018; Ravotto et al., 2016; López Bultó, 2019;
Miró et al., en premsa; Bianco et al., en premsa).
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3. Organització i realització dels estudis
L’estudi fou encarregat pel Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona.
L’extracció de partícules biòtiques dels sediments es va
dur a terme a l’Arxiu Arqueològic del MUHBA, a la Zona
Franca, mitjançant el sistema de flotació dels sediments,
entre els dies 3 i 17 de novembre de 2017. El triatge dels
diferents tipus de restes biòtiques es dugué a terme al Laboratori d’Arqueologia de la Facultat de Geografia i Història
de la Universitat de Barcelona, durant el mes de novembre del 2017. Aquestes dues tasques es van fer en el marc
de la col·laboració amb les pràctiques extracurriculars que
formen part de l’assignatura «Bioarqueologia, antropologia
física i forense», del grau d’Arqueologia de la Universitat
de Barcelona.
En aquesta memòria es presenten els resultats de l’estudi
de les restes biològiques següents: restes carpològiques,
carbons, microfauna, mol·luscs terrestres i ictiofauna.
L’estudi macrofaunístic del conjunt fou presentat per Lídia
Colominas (Colominas, 2019). L’estudi de les restes biòtiques de la intervenció arqueològica ha estat coordinat per
Santiago Riera Mora, del Seminari d’Estudis i Recerques
Prehistòriques, Secció de Prehistòria i Arqueologia, de la
Universitat de Barcelona.
L’estudi carpològic ha estat fet per Alexandra Livarda,
de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, i Julie-Anne
Bouchard-Perron, de la Universitat de Nottingham. L’anàlisi antracològica l’ha feta Oriol López Bultó, del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. La identificació de mol·luscs i de microfauna ha estat
realitzada per Jordi Nadal Lorenzo, del Seminari d’Estudis
i Recerques Prehistòriques de la Universitat de Barcelona.
Finalment, la identificació de les restes d’ictiofauna ha estat
realitzada per Eufrasia Roselló Izquierdo i Arturo Morales
Muñiz, del Laboratori d’Arqueozoologia del Departament
de Biologia de la Universitat Autònoma de Madrid.
4. Material
Els sediments de la intervenció arqueològica estaven dipositats al magatzem de l’Arxiu Arqueològic del MUHBA, a
la Zona Franca de Barcelona. Durant l’excavació, l’equip
d’arqueòlegs recollí sediments de 40 unitats estratigràfiques
(UE), que representaven un total de 23 sacs i 21 bosses de
plàstic (annex 1). L’arqueòleg de la intervenció, Daniel
Giner Iranzo, plantejà recuperar aproximadament un mínim de 8 l de sediment per cada una de les UE excavades,
xifra que representava la disponibilitat d’un total de 300 l de
sediment per al conjunt de la intervenció. En total, es disposava de dos palets de sediments per processar (figura 1). En
el procés de filtratge, es prioritzaren les mostres procedents
de sitges, atès que es va considerar que aquest context podia ser especialment fèrtil des del punt de vista de l’estudi
bioarqueològic.

Figura 1. Volum total dels sediments procedents de la
intervenció 065/14 i emmagatzemats a l’Arxiu Arqueològic del
MUHBA, abans d’iniciar-se’n el processament bioarqueològic.
Foto: Santiago Riera

En una primera fase, es va fer la flotació d’un sac de cada una
de les UE per valorar-ne la riquesa en restes biològiques.
D’algunes UE especialment pobres en restes orgàniques, úni
cament se’n filtrà aquesta submostra, ja que en aquestes
mostres es va aturar el filtratge. Les mostres amb més riquesa
de restes es processaren totalment.
S’han processat un total de 55 bosses i sacs provinents
de 35 unitats estratigràfiques, que corresponen a un to
tal de 15 sitges.
El nombre de sacs i bosses estudiats per cada UE s’especifica
a l’annex 1.
5. Mètodes
El tractament de les mostres per a la recuperació de les
partícules biòtiques consisteix en la dispersió, la flotació
i el filtratge successius del sediment. És aquest un dels
protocols més aplicats en bioarqueologia (Buxó, 1997).
Per dur a terme aquestes tasques, es va fer una senzilla
instal·lació adjacent a una de les naus del magatzem de
l’Arxiu Arqueològic del MUHBA, on es disposava d’una
presa d’aigua, que consistia en un recipient de plàstic sobre una banqueta que permet decantar l’aigua dins de
tamisos (figures 2 i 3).
La flotació consisteix en la separació de les partícules biòtiques i minerals per densitat i decantació del sobrenedant
en una columna de tamisos que permet separar partícules
per diàmetres. El procés de flotació es va efectuar en un
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Figura 2. Conjunt de recipients per a la dispersió, la flotació i el
filtratge de sediments arqueològics, instal·lats a l’Arxiu Arqueològic
del MUHBA, a la Zona Franca. Foto: Santiago Riera

dipòsit de plàstic, mitjançant l’agitació del sediment amb
pressió d’aigua (figura 3).
El protocol de processament dels sediments ha estat el
següent:
–– Dispersió d’un sac de sediment en un dipòsit de PVC
amb aigua abundant, afegint-hi un dispersant (detergent comercial) i fent agitacions manuals successives
(figures 4 i 5). Aquest procés de dispersió es va fer du
rant 24 hores.
–– Transcorregut aquest període i un cop dispers el sediment, abocament de la totalitat de la solució al contenidor superior.
–– Procés de flotació i decantació de les restes de menor
densitat, que inclouen restes vegetals, de peixos i de gasteròpodes terrestres (figura 2).
–– Separació per diàmetres de les partícules decantades, mitjançant l’ús d’una columna de tamisos
de 2 mm, 1 m, 0,5 mm i 0,25 mm. Per facilitar la separa-

Figura 3. Procés de flotació i decantació de restes biològiques i
filtratge en columna de tamisos. Foto: Santiago Riera

ció i assolir una neteja òptima de les partícules, s’utilitzà
aigua a baixa pressió (figura 6). Les diferents fraccions de
partícules queden retingudes en els tamisos (figura 7).
–– Filtratge d’una part alíquota de la fracció densa de la
mostra que no ha flotat. Aquesta fracció es compon principalment de restes minerals, però pot contenir també
algunes restes òssies, de mol·luscs, etc., de més densitat
i que, per tant, no han flotat. Aquesta fracció és separada per diàmetres mitjançant una columna de tamisos
de 2 mm, 1 mm i 0,5 mm, amb aplicació d’aigua a baixa

Figura 4. Dispersió i agitació de sediments en aigua amb dispersant (detergent). Foto: Santiago Riera
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Figura 5. Agitació de les mostres sedimentàries durant el procés de
dispersió. Foto: Santiago Riera

Figura 6. Neteja de les partícules biòtiques retingudes als tamisos
mitjançant aigua a baixa pressió. Foto: Santiago Riera

Figura 8. Partícules biòtiques esteses sobre paper, preparades per
ser dessecades. Foto: Santiago Riera

pressió. Habitualment, aquesta fracció és poc rica en
restes bioarqueològiques.
–– Extensió de les partícules filtrades sobre paper (figura 8).
–– Assecament lent de les mostres durant 24 hores a temperatura ambient a la cambra seca de l’Arxiu Arqueològic
del MUHBA (figura 9).

Figura 7. Separació de partícules biòtiques en tamisos
de 2 mm, 1 mm i 0,5 mm. Foto: Santiago Riera

–– Triatge de les restes biòtiques amb lupa binocular a ×50
augments al Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona (figura 10). Aquest triatge consistí en
la separació dels tipus de restes següents: llavors, carbons, gasteròpodes, mol·luscs, ictiofauna i microfauna.
n Santiago

Riera Mora
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6. Resultats
6.1. Estudi antracològic
6.1.1. Materials
S’han estudiat els fragments de carbons d’un conjunt de 25
unitats estratigràfiques que procedeixen de 10 sitges:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Figura 9. Dessecació de les restes biòtiques a la cambra seca de
l’Arxiu Arqueològic del MUHBA. Foto: Santiago Riera

Sitja 460: UE 465 i 467
Sitja 708: UE 707, 725 i 728
Sitja 720: UE 719 i 739
Sitja 724: UE 723, 755, 757, 759, 760 i 761
Sitja 749: UE 748, 763 i 764
Sitja 806: UE 805 i 833
Sitja 820: UE 819
Sitja 1036: UE 1035 i 10001
Sitja 1037: UE 1037
Sitja 10005: UE 10004, 10027 i 10033

S’han recuperat i identificat un total de 291 fragments de
carbó. S’aprecia una forta variabilitat en el contingut de carbons de les diverses UE i de les sitges. Així, els fragments
són més abundants a les sitges 720, 724 i 749 i especialment
escassos a les sitges 460, 708, 806 i 820 (figura 11).

Figura 10. Triatge de les partícules de diverses fraccions mitjançant lupa binocular, al Laboratori d’Arqueologia de la Secció de Prehistòria i
Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Foto: Santiago Riera
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En el conjunt dels 291 fragments identificats, s’han determinat nou tàxons vegetals, cosa que indica una baixa diversitat de la fusta representada. Aquest conjunt de tàxons evidencia la presència d’un ambient mediterrani, que inclou
Arbutus unedo (arboç), Cistus sp. (estepa), Erica sp. (bruc),
Olea europaea (olivera/ullastre), Pinus sylvestris/nigra (pi roig /
pinassa), Quercus ilex/coccifera (alzina/garric), Quercus sp.
caducifoli (roure), Rosaceae/Maloideae i Rosaceae/Rosoideae.
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L’espècie més abundant en el conjunt és l’arboç, amb
un 41,6 % del total de les restes identificades. Posteriorment, s’identifica l’alzina/garric, que representa el 23,7 %
del total de les restes analitzades. El tercer tàxon en importància és el bruc, que representa el 21,3 % del total de restes. La resta de tàxons com ara l’olivera/ullastre, Rosaceae/
Rosoideae, l’estepa, Rosaceae/Maloideae i el roure presenten
percentatges clarament inferiors, propers al 3 %.
El patró de representació és força similar en totes les sitges,
amb un domini de l’arboç, seguit del bruc i l’alzina/garric.
Aquests tres tàxons assoleixen conjuntament el 83 % de les
restes identificades.
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Figura 11. A dalt, nombre de fragments de carbons identificats per
sitges, i a sota, unitats estratigràfiques.

6.1.2. Mètodes
Els fragments de carbó han estat analitzats des del punt de
vista anatòmic i morfològic. L’anàlisi anatòmica té com a
objectiu principal determinar les espècies llenyoses explotades, com també possibles alteracions en el desenvolupament i el creixement normal dels anells de creixement de
la planta. L’estudi morfològic té com a objectiu principal
identificar la forma original de la resta antracològica, així
com les parts de l’arbre aprofitades.
La determinació específica de la fusta es basa en l’observació dels tres plans anatòmics (transversal, longitudinal-tangencial i longitudinal-radial) i la comparació de l’estructura del carbó amb col·leccions actuals i atles de referència
(Schweingruber, 1990) (annex 2).
L’observació dels plans anatòmics de la fusta s’ha dut a
terme mitjançant un microscopi òptic. La preparació de les
mostres es fa a partir de la fractura manual dels carbons,
amb la finalitat d’obtenir superfícies observables dels tres
plans anatòmics. L’observació de les mostres s’ha fet amb
objectius de 50, 100, 200 i 400 augments, amb il·luminació
de llum inferit. Les característiques morfològiques dels
diferents tàxons identificats s’especifiquen a l’annex 2.
6.1.3. Resultats i discussió: espècies identificades
A l’annex 3 es mostren els resultats dels tàxons identificats
per unitats estratigràfiques.

Els tàxons més ubics són l’arboç i el bruc, que són presents
en totes les sitges analitzades. El tàxon següent en ubiqüitat
és l’alzina/garric, present en vuit sitges. La ubiqüitat de les
espècies amb menors percentatges és d’entre una i quatre
sitges. L’olivera és present en tres sitges, el pi roig / pinassa
tan sols es troba a la sitja 1036 i el grup Rosaceae/Rosoideae
és present únicament a la sitja 10005. Tanmateix, tot i que
estan molt localitzats, aquests tàxons es troben en percentatges elevats dins de la sitja en què apareixen. Rosaceae/
Maloideae és també un tàxon força ubic, però sempre és
present en percentatges baixos, entorn del 2 %.
Les sitges 10005, 1038 i 1036 són les que es distancien més
del patró bàsic arboç-bruc-alzina. A la sitja 1036 hi està ben representat el pi roig / pinassa (26 %); a la sitja 1038, l’olivera/
ullastre (40 %), i a la sitja 10005, Rosaceae/Pomoideae (27 %).
Les espècies vegetals documentades corresponen totes a
espècies mediterrànies, actualment abundants en el sector
d’estudi. Arboços i brucs formen bosquines secundàries
de talla alta, que evidencien, per tant, un alt grau de degradació dels boscos barcelonins en aquest període. Si el
tàxon alzina/garric es tractés de garric (Quercus coccifera),
la presència d’aquest tàxon corroboraria un paisatge vegetal obert, dominat per garrigues i bosquines. La presència d’estepes confirma aquest medi explotat intensament.
L’evidència de boscos és força escassa en aquest conjunt,
amb una possible presència de l’alzina i una presència molt
marginal de roures en obagues, probablement formant
boscos mixtos. Alzines i roures podrien ser presents als
peus de mont i els vessants de la serralada de Collserola,
on encara es troben avui dia.
Aquest conjunt de carbons suggereix, doncs, un medi força
desforestat i pertorbat entre els segles iii i ii aC, amb un
predomini de matollars i bosquines i una presència escassa
de boscos.
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L’escassa diversitat d’espècies, el caràcter local d’aquestes
espècies i el domini de tàxons de formacions vegetals secundàries suggereixen que la majoria dels carbons identificats
devien ser usats com a combustible, com a resultat de la crema de fusta recol·lectada en àrees properes a l’assentament.
Del conjunt de tàxons identificats, tan sols el pi roig / pinassa no es troba actualment al sector costaner català, i
és documentat en sectors de mitjana i alta muntanya de
l’interior de Catalunya (figura 12). La seva escassa presència i ubiqüitat en el jaciment —només a la sitja 1036— es
podria explicar pel fet de tractar-se de fusta importada o
derivada d’algun objecte fet de fusta importat que, un cop
en desús, fou cremat.
Algunes de les espècies identificades, com l’olivera/ullastre,
podrien haver arribat al jaciment com a resultat de la recol·lecció d’olives, ja que, com detallem més endavant, la
presència de restes carpològiques d’olives suggereix l’aportació del fruit al jaciment. Tanmateix, ara per ara, no podem
apuntar si el que es perseguia era la recol·lecció del fruit,
de les fulles o directament de la fusta.
Tots els tàxons documentats antracològicament són
també presents en la seqüència pol·línica del Besòs, en
el sector nord del pla de Barcelona, fet que confirma el
caràcter local de la fusta, procedent de la plana (Riera,
Esteban, 1994; Riera, Palet, 2005; Riera, Palet, 2008).
n Oriol

López Bultó

6.2. Estudi de llavors i altres restes carpològiques
6.2.1. Material i mètodes
S’ha estudiat un total de 30 mostres procedents de 12 sitges,
de les quals 27 unitats contenen restes carpològiques. S’han
estudiat les fraccions filtrades de diàmetres 2 mm, 1 mm

i 0,5 mm tant de les mostres resultants de la flotació com
de submostres denses i minerals.
La fracció de 2 mm fou triada a la Universitat de Barcelona, mentre que les fraccions d’1 i 0,5 mm foren triades
a la Universitat de Nottingham (Regne Unit) mitjançant
un estereomicroscopi amb augments d’entre ×7 i ×45. Les
fraccions de 2 mm i 1 mm van ser examinades totalment
per a la recuperació completa de les restes, mentre que la
fracció de 0,5 mm fou submostrejada, donat el gran volum
de material resultant del filtratge. Aquesta fracció ha resultat ser molt pobra en restes carpològiques. Les mostres
estudiades corresponen a les UE següents:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Nivell de cendres: UE 446
Reompliment d’àmfora: UE 1105
Sitja 416: UE 441
Sitja 460: UE 465 i 467
Sitja 708: UE 707 i 725
Sitja 720: UE 719, 739 i 745
Sitja 724: UE 723, 755, 757, 759, 760 i 761
Sitja 730: UE 766
Sitja 737: UE 748
Sitja 749: UE 763, 764 i 765
Sitja 806: UE 805 i 833
Sitja 820: UE 819
Sitja 1036: UE 1035 i 10001
Sitja 1038: UE 1037
Sitja 10005: UE 10004, 10027 i 10033

Les identificacions de les restes macrobotàniques es van
fer mitjançant l’ús de claus i atles (Cappers et al., 2008;
Cappers, Bekker, 2013; Jacomet, 2006; Neef et al., 2012;
Schoch et al., 1988), com també a partir de la col·lecció
de referència actual del Plant Lab del Departament de
Clàssiques i Arqueologia de la Universitat de Nottingham.

Recobriment

Recobriment

0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %

0-25 %
25-50 %
50-75 %
75-100 %

Figura 12. Distribució actual de Pinus sylvestris (pi roig), a l’esquerra, i Pinus nigra (pinassa), a la dreta. Font: CREAF
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La quantificació s’ha fet a partir del nombre mínim de parts
característiques de la planta (NMI). En el cas dels cereals,
les mostres eren especialment riques en les parts apicals, i
aquesta part ha estat triada per quantificar el nombre de
grans i, posteriorment, comptabilitzar el nombre mínim
d’individus (NMI).

L’estat de conservació del conjunt arqueobotànic és variable,
però globalment es pot qualificar de pobre. Especialment, les
restes de cereals de la sitja 749 (UE 763 i 764) estan profundament alterades, tot i que aquestes unitats estratigràfiques
són les que contenen els conjunts carpològics més rics, tant
en nombre de restes com en diversitat de tàxons.

La nomenclatura botànica segueix la Flora Europaea (Tutin
et al., 1964-1980).

Les figures 15 i 16 mostren la proporció dels principals tipus de plantes presents en vuit sitges, que inclouen cereals,
llegums, fruits / fruits secs i plantes salvatges.

6.2.2. Resultats

La sitja 720, la més antiga amb una cronologia de la segona
meitat del segle iii aC (Giner, 2018), conté cereals que
inclouen grans d’ordi (Hordeum vulgare) i mill (Panicum
miliaceum) (figura 15).

Els resultats carpològics es detallen a l’annex 4. Totes les
UE contenen alguna resta carpològica, a excepció de tres
mostres que han estat totalment estèrils en restes arqueobotàniques i que corresponen al contingut d’una àmfora
(UE 1105), a un nivell de carbons (UE 446) i al nivell inferior de la sitja 720 (UE 745) (figura 13).
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Les 11 sitges restants presenten una cronologia similar, de
finals del segle iii i principis del segle ii aC (Giner, 2018).
Aquests contextos presenten conjunts arqueobotànics força
homogenis, formats per cereals, llegums, fruits, fruits secs i
algunes plantes silvestres (figura 16). La sitja 737 és especial
ment rica en restes de cereals, mentre que les sitges 1036
i 724 contenen el nombre més gran de restes de fruits. Tanmateix, quatre sitges no contenen cap resta de llegum: sitja 416 (UE 441), sitja 730 (UE 766), sitja 708 (UE 707 i 725)
i sitja 1038 (UE 1037). Dues sitges no contenen cap planta
salvatge: sitja 806 (UE 805 i 833) i sitja 1038 (UE 1037). Les
sitges 724 i 749 contenen els conjunts carpològics més rics
dels que han estat analitzats.
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Figura 13. Nombre total de restes carpològiques recuperades a les
UE estudiades.

El conjunt carpològic inclou llavors carbonitzades, però
també algunes llavors mineralitzades de figa (Ficus carica),
raïm (Vitis vinifera) i Lithospermum arvense (figura 14). Les
llavors de figa i raïm són presents tant en estat carbonitzat
com mineralitzat.

719

En conjunt, s’han recuperat un total de 441 restes carpològiques carbonitzades i 104 restes mineralitzades. El nombre més
gran de restes s’ha documentat a les UE 763, 760, 759, 764
i 10001, i el menor, a les sitges 467, 805 i 1035 (figura 13).

739

En conjunt, s’han identificat quatre tipus diferents de cereals i mills, tres tipus de llegums, cinc tipus de fruits i nou
plantes herbàcies salvatges (annex 4).
745

Cereals

Figura 14. Llavors mineralitzades. 1: figa (UE 759). 2: raïm (UE 761).
3: Lihtospermum arvense (UE 1001). Foto: Julie-Anne Bouchard-Peiron

Llegums

Fruita/Fruita seca

Silvestre

Figura 15. Distribució dels tipus de restes carpològiques a les unitats
estratigràfiques de la sitja 720.
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Fruita/Fruita seca

Sitja 10005
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Figura 16. Distribució dels tipus de restes carpològiques a les unitats estratigràfiques de les sitges 460, 724, 737, 708, 806, 1036 i 10005.

El conjunt cerealístic d’aquestes 11 sitges inclou blat i ordi
(figura 17), mentre que la sitja 749 presenta, a més, evidències de mill al nivell superior (figura 18).
La major part de les restes de blat corresponen a blats nus
(Triticum aestivum/durum). Únicament un gra procedent
de la sitja 724 pot ser atribuït amb tota seguretat a l’espelta (Triticum spelta) (figura 18). Les restes de palla són
presents al jaciment, però sempre de manera esporàdica,
i es documenten fragments de raquis tant de Triticum com
d’Hordeum. Tan sols dos petits fragments de raquis de blat
han estat documentats a les sitges 724 i 708 (figura 18).
Les restes de palla d’ordi (figura 18) són lleugerament
més abundants i s’han documentat a les sitges 749 i 1038.

Figura 17. Grans de cereals carbonitzats. 1: grans d’ordi (UE 763).
2: grans de blat nu (UE 764). Foto: Julie-Anne Bouchard-Peiron

El nombre de llegums és reduït i moltes de les restes no
poden ser identificades pel que fa al gènere o l’espècie, a
causa de l’escassa presència d’elements de diagnòstic. S’ha
pogut identificar la presència de fava (Vicia faba) (figura 19)
a la sitja 737, de guixa (Lathyrus sp.) a les sitges 720 i 724 i,
possiblement, de pèsol (cf. Pisum sativum) a la sitja 724. La
guixa, per tant, es documenta a la sitja 720, que precisament
correspon a les cronologies més antigues.
En relació amb el conjunt de fruits i fruits secs, les restes
més abundants corresponen a la figa i el raïm. La majoria d’aquestes llavors es troben en estat de mineralització
(figura 14), tot i que algunes restes apareixen també carbo-

Figura 18. 1: gra de mill (UE 739). 2: raquis de blat (UE 761).
3: raquis d’ordi (UE 763). 4: gra d’espelta (UE 755).
Foto: Julie-Anne Bouchard-Peiron
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6.2.3. Discussió
El conjunt de restes arqueocarpològiques recuperat de l’assentament ibèric no es pot considerar un dipòsit primari,
sinó que s’ha format com a resultat d’un abocament de
restes alimentàries processades, consumides o utilitzades.
En general, totes les sitges contenen conjunts homogenis
de restes, que es caracteritzen per la presència de llavors
carbonitzades, i en menor mesura també mineralitzades,
amb presència de cereals, llegums, fruits, fruits secs i, molt
puntualment, plantes ruderals silvestres.

Figura 19. Llavor carbonitzada de fava (Vicia faba) (UE 748).
Foto: Julie-Anne Bouchard-Peiron

El fet que es tracti d’un nombre reduït de restes arqueobotàniques comporta que les conclusions sobre els patrons
de deposició hagin de ser apuntades necessàriament amb
precaució. La sitja 724 conté un nombre més elevat de restes
de fruits, fruits secs i plantes silvestres. Tanmateix, cal tenir
present que la major part de les restes de fruits localitzades
en aquest conjunt corresponen a figueres, una espècie que
produeix un gran volum de llavors per fruit.
La finalitat última de les sitges sembla que ha estat el rebuig de restes, atès que el conjunt de llavors indiquen una
barreja de restes resultants de la preparació d’aliments.
Aquest conjunt inclou tant llavors de cereals i llegums, que
es van cremar accidentalment durant el procés de cocció,
com desfetes resultants de la preparació i el consum de
productes alimentaris. La presència d’espècies de Setaria
—una mala herba comuna en els conreus— podria indicar,
també, treballs de neteja del gra recollit.

Figura 20. Restes carpològiques carbonitzades de fruits. 1: oliva
(UE 748). 2: raïm (UE 763). 3: figa (UE 819). 4: resta de fruit d’arboç
(UE 755). 5: fruit de llentiscle (UE 10033). Foto: Julie-Anne
Bouchard-Peiron

La presència d’altres restes d’alimentació d’origen animal,
com ara peixos i fragments d’ossos d’animal en tots els
conjunts, confirma que aquestes sitges foren àmbits d’abocaments de productes de rebuig (Colominas, 2019). En
aquest sentit, l’abocament de restes de menjar podria explicar la presència de petits mamífers i gasteròpodes carronyaires dins de les sitges, fet que podria indicar que les
estructures van restar obertes amb les deixalles dins.
Atès que el conjunt de sitges presenta una cronologia similar, no es poden apuntar possibles canvis en les pràctiques
agrícoles al llarg del temps.
Globalment, es constata que les espècies identificades al
Turó de la Rovira també han estat observades en la majoria d’assentaments ibèrics, de la segona Edat del Ferro del
nord-est peninsular (Alonso et al., 2016).

Figura 21. Restes carpològiques carbonitzades de plantes silvestres.
1: Poaceae (UE 761). 2: Setaria sp. (UE 759). 3: Rumex sp. (UE 757).
4: Galium/Asperula sp. (UE 757). Foto: Julie-Anne Bouchard-Peiron

nitzades (figura 20). A més, s’ha documentat la presència
molt puntual de fruits d’arboç (Arbutus unedo), de llentiscle
(Pistacia lentiscus) i d’olivera (Olea europaea) (figura 20).
El conjunt de plantes salvatges és poc divers i està format
per diversos tàxons de la família de les gramínies (Poaceae),
amb presència principalment de Setaria i altres Panicoideae,
i una presència de Galium/Asperula i Rumex (figura 21).

El conjunt arqueobotànic mostra la ubiqüitat de llavors de
vinya, fet que suggereix que va ser conreada al pla de Barcelona, com a mínim des de la segona meitat del segle iii aC.
La presència de l’olivera és molt puntual, tot i que aquest
tàxon ha estat identificat tant en llavors com en fragments de
carbons, fet que indica l’ús de la planta com a combustible.
El conjunt de dades no és suficient per afirmar l’explotació
d’olives ni tan sols la recol·lecció de la fusta d’olivera. A la
península Ibèrica, les primeres evidències d’olivera conreada es remunten a l’Edat del Ferro, i als segles i-ii aC es
documenta ja una segmentació agrícola a la península, amb

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Estudis | 361

1. Informació obtinguda a partir de la comunicació personal amb Guillem
Pérez-Jordà i Leonor Peña-Chocarro.

–– Cochlicella barbara: constitueix l’espècie més ubiqua, ja
que està present en 17 unitats estratigràfiques (UE 748,
10027, 719, 765, 757, 1014, 1001, 441, 833, 728, 759, 805,
819, 723, 10004, 10035 i 10037).
–– Cecilioides acicula: present en 13 UE (UE 748, 10027, 719,
1037, 764, 10001, 1001, 761, 441, 805, 819, 707 i 1004).
–– Rumina decollata: present en vuit UE (UE 748, 10033,
10001, 1001, 805, 819, 10004 i 10035).
–– Trochoidea trochoides: present en dues UE (UE 10004 i 748).
–– Ferussacia folliculum: present en set UE (UE 748, 10027,
10033, 764, 1001, 819 i 723).
–– Pomatias elegans: present en 11 UE (UE 748, 10027, 763,
757, 764, 739, 441, 805, 819, 10033 i 10004).
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A les 26 mostres analitzades, s’han identificat un total de 14
espècies de mol·luscs (figures 22, 23, 24, 25, 26, 27):

Pomatias elegans

Respecte al llentiscle, el seu fruit és present en nombrosos
jaciments prehistòrics peninsulars, si bé, pel que sembla, la
seva recol·lecció disminuí durant l’Edat del Ferro (Alonso et al., 2016). El llentiscle podria haver estat usat com a
combustible, però també com a farratge animal o material
de construcció. Tanmateix, al Turó de la Rovira no s’ha
identificat cap fragment de carbó de llentiscle i, per tant,
el seu ús com a combustible queda, en principi, descartat.
El fet que, en aquest indret, la llavor de llentiscle estigui
en un context de rebuig alimentari i no hagi aparegut cap
fragment de carbó en suggereix el possible consum. Tot i
això, amb les dades de què es disposa no se’n pot confirmar l’ús com a aliment (Alonso et al., 2016). n Alexandra

6.3.2. Resultats: identificació taxonòmica

Feussacia folliculum

El possible consum de cireres de pastor representa el primer document de què es disposa per al període ibèric.
Tanmateix, cal tenir present que els carbons d’aquest tàxon
són els més abundants del registre antracològic i que, per
tant, les restes de fruits d’arboç podrien haver estat aportades al jaciment conjuntament amb la fusta recol·lectada
com a combustible. El consum de fruits d’arboç sí que ha
estat, però, documentat en nivells epipaleolítics i neolítics
a la cova de Can Sadurní (Antolín et al., 2013). Per tant,
la presència en aquest indret podria indicar la continuïtat
d’algunes pràctiques de consum precedents i que podrien
haver perdurat a la plana barcelonina.

L’objectiu de l’estudi de mol·luscs és determinar les espè
cies que puguin aportar informació sobre les condicions
ambientals de l’entorn en el moment d’ocupació del jaciment, com també les alteracions tafonòmiques dels dipòsits
amb posterioritat a la deposició de les restes. També es pretén determinar si alguns dels tàxons van poder constituir un
recurs alimentari. No s’ha fet cap recompte de fragments o
individus, sinó que l’estudi ha consistit en una valoració de
la freqüència de representativitat de les diferents espècies
identificades a les unitats estratigràfiques.

Trochoidea trochoides

El conjunt arqueobotànic de 46 jaciments de la península
Ibèrica entre els anys 600 i 200 aC ha posat en evidència
el consum dels mateixos fruits i fruits secs documentats al
Turó de la Rovira, com ara la figa, el raïm, el fruit de llentiscle i, possiblement, l’oliva (Alonso et al., 2008; Alonso
et al., 2016).

Les restes per a l’estudi malacològic foren recuperades en
un total de 26 unitats estratigràfiques. La identificació es
va fer amb lupa binocular Olympus SZ-61, entre ×6 i ×45,
cercant els criteris diagnòstics amb l’ús de diversos treballs
morfològics i atles (Bech, 1990; Cadevall, Orozco, 2016).

Rumina decollata

El conjunt de llavors del Turó de la Rovira evidencia, a
més, la recol·lecció del fruit de llentiscle, de les cireres de
pastor i, probablement, també d’olives. Aquestes espècies
són característiques de màquies i altres formacions vegetals
llenyoses secundàries, que han estat ben documentades en
aquest estudi antracològic, com també en els estudis pol·línics efectuats al delta del riu Besòs (Riera, Esteban, 1994;
Riera, Palet, 2005; Riera, Palet, 2008).

6.3.1. Introducció. Material i mètodes

Cecilioides acicula

Respecte al conreu cerealístic, el predomini d’ordi i dels blats
nus és coincident amb el coneixement que es té de l’agricultura ibèrica del nord-est peninsular (Alonso et al., 2008).

6.3. Mol·luscs terrestres

Cochicella barbara

una zona sud més especialitzada en el conreu de l’olivera i
la vinya.1 Tanmateix, les evidències recollides no permeten
afirmar la presència d’oliveres conreades al pla de Barcelona
en aquest període. En conclusió, al Turó de la Rovira, tan
sols es pot afirmar amb seguretat un conreu de cereals, tot i
que la gran ubiqüitat de llavors de vinya i figuera permet afirmar també que aquestes espècies també van ser explotades.

Figura 22. Mol·luscs terrestres identificats als sediments procedents
de sitges.
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–– Oxychilus cellarius: present en dues UE (UE 719 i 748).
–– Cernuella virgata: present en 19 UE (UE 10027, 719, 1037,
763, 765, 757, 10001, 1001, 761, 833, 769, 805, 819, 723,
707, 10033, 10004, 10035 i 465).
–– Xerocrassa penchinati: present en cinc UE (UE 718, 10033,
723, 10004 i 465).
–– Monacha cartusiana: present en una UE (UE 805).
Figura 23. Trocoidea trochoides, a l’esquerra, i Ferussacia folliculum,
a la dreta. Foto: Jordi Nadal

–– Abida secale: present en una UE (UE 819).
–– Cepaea nemoralis: present en dues UE (UE 465 i 707).
–– Pseudotachea splendida: present en una UE (UE 10035).
–– Theba pisana: present en una UE (UE 1037).
6.3.3. Discussió

Figura 24. Cochlicella barbara, a l’esquerra, i Xerocrassa penchinati,
a la dreta. Foto: Jordi Nadal

Figura 25. Cecilioides acicula, a l’esquerra, i Oxychilus cellarius,
a la dreta. Foto: Jordi Nadal

Figura 26. Cernuella virgata, a l’esquerra, i Monacha cartusiana,
a la dreta. Foto: Jordi Nadal

Figura 27. Pomatias elegans, a l’esquerra, i Rumina decollata, a la dreta.
Foto: Jordi Nadal

En aquest estudi s’ha avaluat la presència, independentment de la seva abundància, dels diferents tàxons trobats
a les unitats estratigràfiques. Així, s’han estudiat restes
procedents de 26 unitats estratigràfiques i s’ha avaluat la
presència o l’absència dels tàxons que apareixen globalment al jaciment (figura 22). El conjunt malacològic està
format únicament per espècies terrestres, sense que s’hagi
documentat cap mol·lusc marí, lacunar o fluvial.
En primer lloc, i pel que fa a l’origen i els agents d’acumulació dels cargols, podem apuntar, donada l’alta diversitat
taxonòmica i la mida petita de les espècies representades,
que es tracta d’una acumulació d’origen natural, probablement d’animals que devien cercar refugi dins de les sitges
per hivernar o estivar. Així, aquestes restes de mol·luscs pot
ser que no estiguin relacionades amb una activitat antròpica, com ara el consum d’aquests mol·luscs o l’elaboració
d’objectes (Estrada et al., 2009), si bé és cert que algunes
de les espècies identificades són susceptibles de ser consumides pels humans, per la seva mida i per tradició cultural,
com ara els casos de Cepaea nemoralis, Pseudotachea splendida
i Cernuella virgata. Respecte a les dues primeres, la seva escassa presència —dos individus en el cas de C. nemoralis i
un en el de P. splendida— no permet inferir-ne el consum.
En el cas de C. virgata, es tracta d’una de les espècies amb
més representació a les diferents UE, però també és cert
que el fet de trobar individus de mida molt diversa i estar
associats a la resta de tàxons ens fa apuntar més aviat una
deposició d’origen natural.
Pel que fa als aspectes ecològics i ambientals que es poden
derivar d’aquest conjunt d’espècies, ens trobem amb un
conjunt coherent, majoritàriament xeròfiles i termòfiles i,
en alguns casos, característiques d’ambients calcícoles. No
hi manca una menor presència d’algunes espècies d’ambients un xic més frescals, tal vegada associades a indrets
d’obaga. Algunes espècies es poden associar a l’activitat
humana, ja sigui per la presència en conreus o bé en espais
ruderals. Així mateix, algunes espècies —fonamentalment
C. acicula, R. decollata i P. elegans— ens informen de condicions tafonòmiques, ja que, com a espècies excavadores
i carronyaires, podrien haver estat atretes per les restes
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orgàniques de deixalles abocades a les sitges, més que no
pas pels requeriments ambientals de l’entorn.
El conjunt malacològic suggereix un entorn obert, amb
vegetació predominantment herbàcia i possible presència
de camps de conreu, fet que concorda amb la imatge d’una
vegetació profundament pertorbada que ha estat eviden
ciada també per l’estudi antracològic. n Jordi Nadal Lorenzo
Figura 28. Crani i mandíbula de Crocidura russula. Foto: Jordi Nadal

6.4. Restes de microvertebrats (micromamífers i
herpetofauna)
6.4.1. Introducció: material i mètodes
Durant les tasques de flotació i filtratge del sediment es va
recuperar un petit conjunt de restes òssies de micromamífers, com també algunes restes d’amfibis i rèptils. La identificació s’ha fet amb l’ajuda d’una lupa binocular Olympus
SZ-61, d’entre ×6 i ×45, tot cercant criteris diagnòstics en
treballs morfològics i atles (Gosàlbez, 1987; Rage, 1974;
Szyndlar, 1991; Vigne, 1995).

Figura 29. Ili de Bufo. Foto: Jordi Nadal

6.4.2. Relació de les restes recuperades
Les restes de microfauna estan presents en 27 unitats estratigràfiques, i s’han recuperat un conjunt de 318 peces òssies.
La major part de restes corresponen a ossos postcranials i,
per aquest motiu, les identificacions específiques en tot el
conjunt són escasses.
L’inventari de restes òssies és el següent:
–– UE 415: dues tíbies-peronés d’anur.
–– UE 463: un crani de Crocidura russula (figura 28).
–– UE 465: sis ossos no determinats, una ulna de micromamífer, un metàpode de micromamífer, una vèrtebra de
micromamífer, sis fèmurs de micromamífer, cinc tíbies
de micromamífer, dues pelvis de micromamífer, un húmer de micromamífer, un crani de Muridae, una tíbia-peroné d’anur i un ili de Bufo spinosus (figura 29).
–– UE 466: un radi de micromamífer, dues ulnes de micromamífer, tres tíbies de micromamífer, dos fèmurs de micromamífer, tres vèrtebres de micromamífer, dues costelles de micromamífer, un húmer de micromamífer, una
pelvis de micromamífer i una mandíbula dreta i una mandíbula esquerra de Microtus duodecimcostatus (figura 30).
–– UE 467: una costella de micromamífer, una vèrtebra de
micromamífer i un húmer d’Eliomys quercinus.
–– UE 705: dos húmers de micromamífer.
–– UE 723: un húmer de micromamífer.
–– UE 739: una vèrtebra de micromamífer.
–– UE 748: una vèrtebra de micromamífer.
–– UE 751: set ossos no determinats, quatre vèrtebres de
micromamífer, un metàpode de micromamífer i dues
costelles de micromamífer.

Figura 30. Mandíbula de Mus spretus, a l’esquerra, i de Microtus
duodecimcostatus, a la dreta. Foto: Jordi Nadal

–– UE 755: dos ossos no determinats, dues vèrtebres de
micromamífer i un húmer d’anur.
–– UE 759: un ili d’anur.
–– UE 760: quatre ossos no determinats, tres fèmurs de micromamífer, dues pelvis de micromamífer, una costella
de micromamífer, dues vèrtebres de micromamífer, un
húmer de micromamífer i un radi-cúbit d’anur.
–– UE 761: un húmer de micromamífer i un fèmur de micromamífer.
–– UE 763: quatre ossos no determinats, sis vèrtebres de
micromamífer, dos húmers de micromamífer, tres fèmurs
de micromamífer i una escàpula de micromamífer.
–– UE 764: 12 vèrtebres de micromamífer, un crani de micromamífer, dos fèmurs de micromamífer, dues tíbies
de micromamífer, un metàpode de micromamífer, una
falange de micromamífer, dues pelvis de micromamífer
i un sacre de micromamífer.
–– UE 765: un fèmur de micromamífer, una vèrtebra de
micromamífer, dos astràgals de micromamífer i una ulna
de micromamífer.
–– UE 766: un radi de micromamífer, una ulna de micromamífer i una vèrtebra de Colubridae.
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Entre aquest material, hi ha un seguit d’elements que,
pel que sembla, podrien estar en connexió, de mida relativament gran i coincident amb morfologia a Rattus sp.
–– UE 775: una tíbia de micromamífer.
–– UE 805: una escàpula de cf. Bufo, dos ilis de Bufo spinosus,
un fèmur d’anur, dues tíbies-peronés d’anur i un tars
d’anur.
Segurament un animal en connexió.
–– UE 819: quatre ossos no determinats.
–– UE 10001: sis vèrtebres de micromamífer, un calcani de
micromamífer, un astràgal de micromamífer i un metàpode de micromamífer.
–– UE 10004: sis ossos no determinats, una vèrtebra de micromamífer, una pelvis de micromamífer i un calcani
de micromamífer.
–– UE 10007: un húmer de micromamífer i un fèmur de
micromamífer.
–– UE 10027: una vèrtebra de micromamífer.
–– UE 10033: quatre ossos no determinats, una vèrtebra de
micromamífer i una tíbia de micromamífer.
–– UE 10037: un sacre de micromamífer, una escàpula de
micromamífer, tres calcanis de micromamífer, nou costelles de micromamífer, 71 vèrtebres de micromamífer,
sis pelvis de micromamífer, 10 metàpodes de micromamífer, dos radis de micromamífer, 10 húmers de micromamífer, set fèmurs de micromamífer, 12 tíbies de
micromamífer, una incisiva i una mandíbula de rosegador, dos fragments de crani de Muridae, una mandíbula
de Mus spretus (figura 30), dues mandíbules de Microtus
duodecimcostatus, un crani i una mandíbula de Crocidura
russula i una tíbia-peroné d’anur.
6.4.3. Discussió
Aquest conjunt faunístic, format majoritàriament per micromamífers i algunes restes d’herpetofauna, ens remet a
un paisatge divers, de caràcter mediterrani, relativament
antropitzat i amb presència tant d’espais oberts, tal vegada
de conreus segons indica la presència de Microtus duodecimcostatus, com d’espais boscans, suggerits per la presència
d’Elyomis quercinus. També trobem algunes espècies vinculades al comensalisme, com ara Mus spretus.
Entre els amfibis i els rèptils, s’identifiquen restes d’anurs i
colúbrids. Les restes representen totes les parts anatòmiques
dels animals (crani, axial, extremitats) i, d’altra banda, no
presenten modificacions tafonòmiques per digestió, per la
qual cosa es descarten acumulacions fetes per rapinyaires o
carnívors (egagròpiles o excrements). En canvi, el conjunt
pot ser que fos consistent amb una acumulació natural deguda a animals que cercaven refugi en aquestes estructures
subterrànies, per hivernar o estivar, i que devien quedar atrapats. Aquesta interpretació és coincident amb la informació
extreta del conjunt de gasteròpodes. n Jordi Nadal Lorenzo

6.5. Estudi d’ictiofauna
6.5.1. Material i mètodes
S’han analitzat les restes d’ictiofauna de 13 unitats estratigràfiques, de les quals dues (UE 819 i 833) no contenen cap
resta íctica. El desglossament complet de les restes òssies
d’ictiofauna de les 11 unitats fèrtils es mostra a l’annex 5.
Les restes òssies s’han estudiat amb l’ajuda de la col·lecció
comparativa del Laboratori d’Arqueozoologia de la Universitat Autònoma de Madrid. L’estimació de la talla dels
peixos s’ha fet per comparació amb les longituds totals
(LT) dels exemplars disponibles a la col·lecció comparativa. L’estudi de les marques s’ha efectuat a la superfície
de les peces òssies —no s’han estudiat les escates—, per
mitjà d’una inspecció ocular i amb l’ús de lupa binocular
(WILD MZ5; ×5-50). Com a paràmetres d’abundància
s’utilitzen el nombre de restes identificades anatòmicament o taxonòmicament (NISP) i el nombre mínim d’individus (NMI).
6.5.2. Resultats
La mostra analitzada és molt reduïda i, per tant, aporta
informació escassa (annex 5), ja que està formada principalment per escates, que constitueixen el 75 % del conjunt. Cronològicament, totes les mostres se situen en un
lapse temporal d’entre finals del segle iii i principis del
segle ii aC, quan, cal suposar, la influència romana devia
ser encara molt marginal pel que fa a la pràctica pesquera.
Les escates pertanyen a perciformes, a excepció d’una possible escata de cipriniforme recuperada a la UE 739, que, si es
confirmés, constituiria l’única resta d’un peix dulciaqüícola
de tot el conjunt. Entre aquestes restes, sempre d’atribució
taxonòmica dubtosa atès que les escates són morfològicament força similars en la majoria de les famílies de perciformes i és difícil fer determinacions, destaquem un fragment
minúscul de la UE 761, que correspon a una peça cranial
que, encara que ha estat classificada com a indeterminada,
podria tractar-se d’una resta de clupeïforme (sardina). La
majoria de les restes sense identificar corresponen a peces
laminars tan fragmentades que és impossible determinar
si corresponen a ossos cranials o a escates.
Les xucles o els gerrets (gènere Spicara) constitueixen el
tàxon dominant a l’assentament del Turó de la Rovira, i es
fa impossible determinar si es tracta de l’espècie S. maena
(= S. flexuosa) (xucla) o de l’espècie S. smaris (caramel,
gerret). Aquestes restes apareixen tan sols a les unitats de
finals del segle iii o principis del segle ii aC. Les mides
inclouen set vèrtebres d’exemplars d’entre 10 i 15 cm LT
(cinc a la UE 764, una a la UE 763 i una a la UE 10033) i
dues vèrtebres d’exemplars de mides substancialment superiors, properes als 20 cm. Tàxons marginals, recuperats
exclusivament a la UE 763, són els espàrids dels quals s’han
recuperat vèrtebres fragmentades —una de les quals correspon a un exemplar de 20 cm LT, aproximadament—,
mugílids —un fragment de vèrtebra indeterminada d’un
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Figura 31. Vèrtebra de xucla/gerret del Turó
de la Rovira. Foto: Arturo Morales

Figura 32. Exemplar de xucla (Spicara maena).
Font: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spicara_maena_male_spawning.jpg

exemplar d’un màxim de 20 cm LT i una caudal d’un exemplar de 10-15 cm— i la boga de mar (B. boops), representada
per una vèrtebra caudal d’un exemplar d’entre 10 i 15 cm
LT. Els pesos dels peixos d’entre 10 i 15 cm devien oscil·lar
entre els 20 i els 60 g, mentre que els exemplars de 20 cm
podrien superar els 100-150 g. Com comentem, la fracturació de les restes és generalitzada i intensa, tot i que s’ha
pogut identificar una vèrtebra aixafada de Spicara sp. a la
UE 764. Entre les restes no identificades s’observa una
possible vèrtebra calcinada a la UE 763, caracteritzada per
una coloració blavosa i blanquinosa.
6.5.3. Discussió
Aquest conjunt està format exclusivament per espècies
marines, encara que no es pot descartar que tant les llises
(Mugilidae) com els espàrids no identificats quant a espècie
poguessin remuntar els cursos inferiors dels rius, especialment quan la influència de l’aigua marina s’incrementa i
crea condicions salobres, per exemple, durant la plenamar
o durant l’estiu, època en què els cursos fluvials presenten
un cabal més baix (Bauchot, Hureau, 1990).
Les dues espècies de xucles documentades rarament
superen els 25 cm LT (S. maena: 27,5 cm; S. smaris: 20 cm)
(Heemstra, 1990; Fishbase.org), i es dona la circumstància
que ambdues espècies són hermafrodites protogíniques,
és a dir, que maduren inicialment com a femelles i es converteixen en mascles quan assoleixen els 17,5-18 cm LT, en
el cas de S. maena, i els 14 cm LT, en el cas de S. smaris. Atès
que la maduresa sexual s’assoleix en ambdues espècies cap
als 9-10 cm de LT, la totalitat dels peixos del Turó de la
Rovira són, per tant, exemplars adults. En ambdues espècies, qui té cura de la posta és el mascle i, amb l’eclosió de
les larves (període reproductor d’agost a octubre), aquestes
larves es reuneixen en grans grups que s’apropen a la costa
per a l’engreix a finals d’estiu.

Fins ben entrat el segle xx, aquestes concentracions costaneres de xucles o caramels foren explotades comercialment
en moltes zones del Mediterrani i van arribar fins i tot a ser la
base d’indústries de conserves a l’Adriàtic septentrional (Itàlia i Croàcia) fins a la dècada del 1950 (Dulčić et al., 2000).
Plantegem la possibilitat que podria haver estat aquesta
dinàmica estacional (estiu-tardor) la que va condicionar
l’abundància de xucles al Turó de la Rovira. La sobreexplotació a la qual es van veure sotmeses les poblacions d’aquests
peixos ha convertit la seva pesca actual en un fenomen residual. En aquestes circumstàncies, desconeixem en quina
mesura aquest recurs va poder ser puntualment (estacionalment) prou important per a les poblacions litorals de la
Catalunya central a l’època ibèrica. Cal tenir present que
Croàcia actualment encara té unes descàrregues anuals
entorn de les 60 t (Dulčić et al., 2000).
Pel que fa als aspectes relacionats amb el tipus de pesca,
les xucles són capturades fonamentalment amb arts d’emmallament, sistema que podria ser més emprat en entorns
subjectes a marees, i mai amb arts passives.
La quantitat i la qualitat de les restes obtingudes a les sitges
del Turó de la Rovira no aporten prou informació. Tot i
això, les dades obtingudes són de gran interès, ja que es
tracta del primer cas documentat a la península Ibèrica en
què les petites espècies pelàgiques capitalitzen una mostra
ictiofaunística de l’època ibèrica. Aquestes espècies, en
especial la xucla, sí que van constituir posteriorment, ja
a l’època romana, un dels elements bàsics per definir els
boquets de les salses de peix (Roselló, 1989). n Eufrasia
Roselló Izquierdo, Arturo Morales Muñiz

7. Conclusions
El conjunt de restes estudiades suggereix que els sediments
procedents de les sitges contenen restes biològiques resultants de rebuigs i neteges, amb posterioritat al processa-
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ment, l’ús i el consum de recursos naturals determinats.
Aquests rebuigs podrien haver estat abocats un cop acabats
de consumir o de ser utilitzats, encara amb restes de matèria
orgànica, segons suggereix la presència de gasteròpodes
carronyaires i micromamífers.
Les restes de carbons, els mol·luscs terrestres i la microfauna indiquen un entorn de l’assentament amb un paisatge
molt obert i desforestat, amb una presència escassa de boscos i domini de formacions llenyoses arbustives (bosquines
i matollars), zones ruderals i, probablement, camps de conreus propers. El conjunt de tàxons de gasteròpodes i micromamífers indica condicions herbàcies xeròfiles i netament
ruderals i, fins i tot, la proximitat de camps de conreu.
Tanmateix, no podem descartar la presència de petits indrets més frescals, on s’haurien pogut mantenir alguns
individus d’alzines i algun roure. Aquestes condicions més
frescals i boscoses venen suggerides per la presència de
carbons d’alzines, com també d’algunes espècies de cargols
i micromamífers.
Les pràctiques agrícoles són similars a les documentades
en altres jaciments ibèrics catalans en la transició dels segles iii i ii aC, amb un predomini del conreu de cereals
(ordi i espelta) i la presència de mills i llegums que indiquen cicles rotatoris de conreus. S’ha documentat també la recol·lecció de fruits com ara el raïm i la figa, que,
més tard, foren documentats àmpliament en els nivells de
l’època romana de Barcelona (Ravotto, 2016; Riera et
al., 2018). En el consum de fruits, s’aprecia la continuïtat
de productes de certa tradició, com el possible consum de
cireres d’arboç i de fruits de llentiscle. Per l’estructura
paisatgística inferida a partir dels carbons, els mol·luscs i
els micromamífers, es pot apuntar que els camps de conreu
es podrien localitzar a prop de l’assentament i, per tant,
devien estar situats al mateix turó.
S’ha documentat una pràctica pesquera únicament marina de xucles, gerrets o caramels, que és molt probable
que tingués un caràcter estacional. Igual que succeeix amb
l’explotació de la vinya i la figuera, aquests peixos de petites dimensions són més habituals en l’alimentació romana
que no pas en la de l’època ibèrica a la península. Tot i la
documentació d’aquestes pràctiques pesqueres, a les sitges
excavades no s’ha documentat la recol·lecció de mol·luscs
marins o lacunars. n Santiago Riera Mora
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Annex 1

UE

Context

Sitja

Sac/bossa

Nre. sacs/bosses disponibles

Nre. sacs/bosses processats

441

Sitja

416

Bossa

2

1

446

Cendres

Bossa

1

1

461

Sitja

460

Bossa

2

2

465

Sitja

460

Bossa

2

2

467

Sitja

460

Bossa

2

2

707

Sitja

708

Bossa

2

1

719

Sitja

720

Bossa

2

1

723

Sitja

724

Sac

1

1

725

Sitja

708

Bossa

2

2

726

Pivot d’àmfora

Bossa

1

1

728

Sitja

708

Sac

3

3

739

Sitja

720

Sac

2

2

745

Sitja

720

Sac

2

1

748

Sitja

737

Sac

2

1

755

Sitja

724

Sac

2

2

757

Sitja

724

Sac

1

1

759

Sitja

724

Sac

1

1

760

Sitja

724

Sac

1

1

761

Sitja

724

Sac

3

2

763

Sitja

749

Sac

2

2

764

Sitja

749

Sac

6

5

765

Sitja

749

Sac

2

1

766

Sitja

730

Sac

1

1

805

Sitja

806

Sac

2

1

819

Sitja

820

Sac

1

1

821

Sitja

822

Sac/bossa

3

1

833

Sitja

806

Sac

2

1

1014

Enderroc

Bossa

1

1

1035

Sitja

1036

Sac

1

1

1037

Sitja

1038

Sac

3

3

1105

Sediment d’àmfora

Sac

1

1

10001

Sitja

1036

Sac

3

3

10004

Sitja

10005

Sac

2

2

10027

Sitja

10005

Sac

1

1

10033

Sitja

10005

Sac

2

2
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Annex 2

Arbutus unedo (arboç)
Anatomia:
–– Pla transversal: té porositat difusa, els vasos són de dimensions petites i
es presenten agrupats en fileres radials de 2/3, o aïllats. Pot existir parènquima apotraqueal difús.
–– Pla longitudinal tangencial: radis generalment biseriats heterogenis. Vasos
amb reforçaments espiralats.
–– Pla longitudinal radial: radis heterogenis, vasos amb reforçaments
espiralats.
Ecologia: aquesta espècie és típicament mediterrània, tot i que també penetra
per zones d’influència atlàntica. Viu principalment al sotabosc dels alzinars
aclarits o constituint màquies, en sòls silicis. És una espècie de les terres baixes
del litoral mediterrani.
Propietats de la fusta: la seva fusta és dura i de densitat alta, cosa que la fa
àmpliament utilitzada en ebenisteria, torneria, escultura... Aquesta fusta també
està ben documentada com a combustible o per a l’obtenció de carbó.

Figura 1.
Carbó d’Arbustus unedo.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.

Cistus sp. (estepes)
Anatomia:
–– Pla transversal: té porositat difusa, els vasos són de mida petita i es presenten
sobretot aïllats. Els vasos són abundants.
–– Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats o parcialment biseriats, heterogenis. Vasos amb reforçaments espiralats.
–– Pla longitudinal radial: radis heterogenis.
Ecologia: són arbustos que no arriben a assolir gaire alçària (1-2 m) i són molt
característics dels paisatges mediterranis. Les estepes s’estenen per les brolles
i els matolls de la terra baixa.
Figura 2. Carbó de Cistus.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.
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Erica sp. (bruc)
Anatomia:
–– Pla transversal: porositat difusa, els vasos estan aïllats i són de mida petita.
Els radis són multiseriats.
–– Pla longitudinal tangencial: vasos amb perforacions simples i perforacions
intervasculars areolades. Radis de fins a 6 cèl·lules d’alçària, també uni
seriats, generalment heterogenis.
–– Pla longitudinal radial: radis heterogenis.
Ecologia: s’estén extensament per tota l’àrea mediterrània i Europa.
Propietats de la fusta: s’utilitza generalment com a farratge. Com a combustible, la seva fusta és molt preuada pel seu alt poder calorífic. Per la seva fusta
sense vetes i per la seva duresa, s’utilitza per a l’elaboració d’eines.

Figura 3. Carbó d’Erica.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.

Quercus ilex/coccifera (alzina/garric)
Des del punt de vista anatòmic, el gènere Quercus es pot diferenciar entre
les espècies caducifòlies (roures) i les perennifòlies (alzines/garrics). Tot i
això, les diferents espècies dins de cada un d’aquests subgèneres són similars
anatòmicament entre si, per la qual cosa la seva identificació específica és
gairebé impossible.
Anatomia:
–– Pla transversal: fusta porosa. Vasos de grans dimensions a l’inici de l’anell
de creixement que decreixen bruscament i adquireixen una disposició
flamejada al lleny final.
–– Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats i multiseriats.
–– Pla longitudinal radial: radis homogenis, vasos amb perforacions simples.
Ecologia: espècie de tipus arbori de grans dimensions (fins als 45 m). Creix en
els sòls àcids i frescos. Boscos extensos des del nivell del mar fins als 1.500 m
d’altitud.
Propietats de la fusta: la seva fusta és molt dura, densa i de gra fi. Gràcies a
aquestes característiques, ha estat una fusta molt preuada per a la construcció,
la indústria i l’ebenisteria. També és una fusta especialment preuada com a
combustible i en la construcció.

Figura 4. Carbó de
Quercus ilex/coccifera.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.
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Quercus sp. caducifoli (roure)
Anatomia:
–– Pla transversal: fusta porosa. Els vasos del lleny inicial presenten una gran
mida, decreixen de mida de manera brusca i prenen una disposició flamejada al lleny final. Els vasos grans presenten tíl·lides. Els radis són uniseriats
i multiseriats. Parènquima apotraqueal, disposat en el lleny final en fileres
tangencials uniseriades.
–– Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats i multiseriats.
–– Pla longitudinal radial: radis homogenis, vasos amb perforacions simples.
Ecologia: arbre de fulla caduca, forma els boscos típics de la muntanya mitjana
catalana, tot i que també es troba en boscos mixtos de les serralades litorals.
Propietats de la fusta: la fusta del roure és molt dura i molt densa, resisteix
bé la immersió. La seva fusta és preuada com a llenya.

Figura 5. Carbó de Quercus sp.
caducifoli. Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.

Rosaceae/Maloideae
Les Maloideae són una subfamília dins del grup de les Rosaceae, grup que
inclou algunes espècies d’arbres rellevants. Des del punt de vista anatòmic,
les diferències dins d’aquest subgrup són molt petites.
Anatomia:
–– Pla transversal: porositat difosa o semiporosa. Els vasos són petits i nombrosos i es distribueixen de manera aïllada.
–– Pla longitudinal tangencial: radis biseriats o triseriats d’entre 5 i 15 cèl·lules
d’alçària. Radis uniseriats molt esporàdics.
–– Pla longitudinal radial: radis generalment homogenis amb perforacions
simples. Reforçaments espiralats molt fins o inexistents.
Ecologia: tot i la variabilitat, en general són espècies arbustives o petits arbres
que no superen els 8-10 m d’alçària. Acostumen a associar-se amb boscos
caducifolis més o menys degradats, en zones marginals o clarianes.
Propietats de la fusta: tot i que el seu ús es relaciona tradicionalment amb
l’aprofitament dels seus fruits, la seva fusta és dura i bastant valorada en
ebenisteria tradicional. També està ben considerada com a llenya.

Figura 6. Rosaceae/Maloideae.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.

Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2018 | Estudis | 372

Rosaceae/Rosoideae
Les Rosoideae són una subfamília dins del grup de les Rosaceae, grup que inclou
algunes espècies d’arbres rellevants.
Anatomia:
–– Pla transversal: fusta amb porositat difosa, els vasos es troben de manera
solitària o en petits grups. Té parènquima apotraqueal.
–– Pla longitudinal tangencial: radis uniseriats i multiseriats d’entre 4 i 12
cèl·lules d’amplada.
–– Pla longitudinal radial: cèl·lules heterogènies o verticals i perforacions
simples dels vasos.
Ecologia: és una espècie molt comuna a la major part d’Europa. Al nostre
país es pot trobar en totes les regions, en espais ben il·luminats i lleugerament
humits. És molt freqüent als boscos de ribera aclarits i als marges dels boscos.
Propietats de la fusta: de manera gairebé única se n’utilitza el fruit (mora)
com a recurs alimentari. La seva fusta és molt escassa en contextos arqueològics i no presenta cap propietat destacable.

Figura 7. Rosaceae/Rosoideae.
Seccions transversal,
longitudinal-tangencial i
longitudinal-radial de fusta.
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Annex 3

Quercus
ilex/
coccifera

Nre. total
de
fragments

Arbutus
unedo

Erica sp.

465

5

1

2

467

1

1

707

1

725

7

3

728

1

1

719

10

2

3

739

30

21

1

723

10

4

5

755

25

757

15

2

6

759

16

9

3

4

760

9

1

4

1

1

761

3

2

1

748

25

12

2

5

6

763

40

30

5

4

764

25

7

11

7

805

5

1

3

833

3

1

1

820

819

5

2

1

1036

1035

5

10001

10

1

2

1038

1037

10

3

2

10005

10004

15

10

2

10027

5

10033

10

7

3

291

118

62

Sitja
460

708

720

724

749

806

Total

UE

Cistus
sp.

Olea
europaea

Pinus
sylvestris/
nigra

Quercus
caducifoli

Rosaceae/
Maloideae

Rosaceae/
Rosoideae

2

1
4

3

2
5

1

1
25
1

6

2

1

1
1
1

1
3

1

1
4

2
5
1
3
5

4

8

4

69

7

6

8
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Annex 4
UE

719

739

707

725

441

465

467

723

755

757

759

760

761

748

763

764

765

766

805

833

819

1035

10001

1037

10004 10027 10033

Sitja

720

720

708

708

416

460

460

724

724

724

724

724

724

737

749

749

749

730

806

806

820

1036

1036

1038

10005 10005 10005

CEREALS

Total
1

1

Triticum spelta
1

Triticum aestivum/durum

6

Triticum cf. aestivum/durum
Triticum sp.

1

Triticum sp. rachis
Hordeum vulgare

1

1

Triticum aestivum/durum/spelta

1
2

4

*

1

1

3

12

2

8

1

4
1

3

1

1

1

2

1

1

5

1

1

1

1

8
1

Panicum miliaceum

5
5

1

25

1

10

2

1

1

3

2

94

6

1
1

1

1

1

1

1

4

2

1

37

20

1

3

1

1

3

2

6

LLEGUMS

Total
3

3

Vicia faba
Lathyrus sp.

1

2

1

cf. Pisum sativum

1

1

Vicia/Lathurys/Pisum sp.
Llegum indeterminat

20
2

Hordeum vulgare raquis
cf. Hordeum vulgare
Cerealia

1

1

1

1
1

1

1

1

2

2

3

2

1

1

16

1

FRUITS / FRUITS SECS

Total
1

Ficus carica
Ficus carica (m)

3

1

1

2

1
5

7

6

32

6

1

7

76

7

1

1

Pistacia lentiscus
1

Vitis vinifera
Vitis vinifera (raquis)

2

1

1

*

*

1

Vitis vinifera (m)

3

1

1

2

cf. Arbutus unedo (fragment)

3

8

1

1

2
7

2

1

1

2

*

4

1

1

30

1

1

1

Olea europea (fragment)

2
1

1

Fragment de fruit / fruit sec indeterminat

14
5

1

2

2

RUDERALS

Total

Rumex sp.

1

1

Leguminosae

1

1

Galium/Asperula sp.

1

1

Lithospermum arvense (m)

1

1

cf. Lithospermum arvense (m)

1

1

Hordeum sp.

1

1

Avena sp.

3

1

1

1

Panicoideae

1

Setaria sp.

1

1
4
1

Poaceae

1

1

Poaceae (petita)

1

Indeterminats

1

2

3
20

1

8

1
1

4

1

9

3

28

2
1

2

2

1

13

1

17

4

1

4

1

ALTRES RESTES

Total

Fragment de massa cremada (pa)

1

1

Fragments de massa cremada (fruit)

1

Indeterminats
TOTAL

1
4

18

6

5

6

4

1

17

16

20

42

49

22

12

3

8

1

8

89

43

9

1
6

1

4
3

4

2

31

1

3

1

5
24

1
7

12

10

7

441

m = resta mineralitzada
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Annex 5

UE

Spicara sp.

Sparidae

Boops boops

Mugilidae

Escates

Indet.

Total

739

35

35

723

11

11

725

1

1

757

3

3

759

6

6

760

4

4

761

8

1

9

31

9

49

21

1

32

763

3

764

10

3

1

2

805

1

1

10033

1

TOTAL

15

3

1

2

117

3

4

17

155
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Rellegint la documentació de les intervencions
a la plaça de Sant Miquel, a Ciutat Vella.
Una primera sistematizació del fons
planimètric
Ignasi Camps, Josefa Huertas i Carme Miró

Introducció
L’objectiu principal d’aquest escrit és presentar els treballs
que s’estan duent a terme amb la planimetria generada en el
decurs dels anys a les diverses intervencions a la plaça de Sant
Miquel, amb la finalitat de sistematitzar tota la documentació,
primer la gràfica i després l’escrita.
En el decurs dels darrers anys, el Servei d’Arqueologia ha
fet un gran esforç per sistematitzar i presentar als professionals i a la ciutadania la documentació generada per les
intervencions arqueològiques al llarg de pràcticament 100
anys a la ciutat. A fi de poder portar a terme aquesta tasca,
són molt importants la revisió de la documentació de les
intervencions més antigues i la seva reelaboració tenint en
compte les tècniques actuals o les troballes posteriors que
permetrien completar llacunes o aclarir alguns aspectes. En
aquest cas, una nova urbanització1 de la plaça de Sant Miquel
va propiciar aquesta tasca en un dels llocs més emblemàtics
de la ciutat, on des dels anys seixanta del segle passat s’han
succeït campanyes que han permès recuperar part de la trama urbana de la ciutat romana, en què és interessant assenyalar, entre altres estructures, l’existència d’un gran edifici
públic de caràcter termal i d’una domus romana. I no hem
d’oblidar la documentació generada pel trasllat de l’església
de Sant Miquel i l’ampliació de l’Ajuntament, l’any 1869, on
es va recuperar el gran mosaic bicrom amb tema marí relacionat amb el frigidari de les termes.

ment 50 anys. Les primeres informacions recollides estan
relacionades amb la construcció d’un nou edifici de l’Ajuntament, conegut com el Novíssim, que va tenir lloc a principis dels anys seixanta (http://cartaarqueologica.eicub.
net/2039). Més tard, entre els anys 1967 i 1975, durant
les campanyes municipals es va actuar a la zona central de
la plaça (http://cartaarqueologica.eicub.net/2248; 2249;
2876). Cada una d’aquestes intervencions documenta una
part de les restes. Exceptuant les excavacions de l’any 1962,
la majoria de les campanyes van afectar poca superfície
i els resultats es van anar sumant als anteriors sense tenir-ne una visió gaire extensa. No va ser fins a l’any 1989
que es va canviar la dinàmica i es van tornar a destapar
les estructures de les termes, a la vegada que s’excavava la
domus (http://cartaarqueologica.eicub.net/618), i, a finals

Les intervencions successives han generat una planimetria
important amb diferents tractaments i autors, que a vegades, quan s’intenta fer una lectura unitària de les restes, és
poc aclaridora. És per aquesta raó que s’ha posat en marxa
un procés que té com a base la imatge gràfica generada per
les diferents campanyes i les diverses fonts documentals.
Procediment
Ja a l’enderroc de l’església de Sant Miquel, l’any 1869,
es documenta i es recupera el mosaic romà, decorat amb
tritons, que sempre havia estat el paviment del temple. El
nostre treball ha partit d’aquest enderroc, seguit de les
campanyes d’excavació portades a terme durant pràctica-

1. Remodelació de la plaça de Sant Miquel, projecte de l’Ajuntament de
Barcelona sota la direcció arquitectònica de Pere Cabrera, 2019-2020.

Vista aèria de la intervenció de l’any 1972. Centre de Documentació
del Servei d’Arqueologia
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de la dècada dels anys noranta, es van dur a terme una sèrie de cales a les zones on no s’havia actuat anteriorment
(http://cartaarqueologica.eicub.net/629). Finalment, als
anys 2000, actuacions puntuals d’urbanització (http://
cartaarqueologica.eicub.net/133) van completar el panorama fins a l’actuació actual. De totes aquestes intervencions
se n’ha consultat la planimetria conservada, els esborranys
de camp, els croquis conservats als diaris, les fotografies,
etc., amb la finalitat d’aconseguir la màxima informació
possible. A banda de la documentació conservada al Servei
d’Arqueologia, s’ha consultat el Fons Serra Ràfols, dipositat
a l’Institut d’Estudis Catalans.
Una altra documentació tractada ha estat la planimetria
històrica de la zona, que es desenvoluparà més endavant,
com també la documentació conservada als diferents arxius
que ha estat recollida en el decurs de treball sobre l’evolució
urbana de la plaça (Caballé, Gonzàlez, Maspoch, 2008).
A continuació es desenvolupa el procediment utilitzat, que,
com es pot veure, intenta apropar-se de la manera més
objectiva possible a la totalitat de les restes.
Metodologia
Recopilació de la informació
En un principi, es proposa fer una planimetria exhaustiva
de les restes arqueològiques de la plaça de Sant Miquel
que han anat apareixent en les diferents campanyes, des
de mitjan segle xix fins avui. Bàsicament, interessa reunir
totes les estructures romanes tenint en compte la relació
entre si i el posicionament més ajustat possible a la trama
de la ciutat actual a través d’un parcel·lari amb datum actualitzat. Com a referència s’ha utilitzat una escala 1:1000
en UTM ETRS89.
Com a base s’ha pres la planimetria de l’actuació del 1989,
perquè ofereix dos avantatges. Pot representar millor la
distribució general de les restes arqueològiques al llarg de
tota la plaça, ja que està feta amb part dels dos conjunts
oberts a la vegada, i es tracta d’uns plànols fets amb suport
topogràfic,2 atès que parteixen de la base que va començar
a implementar Vicenç Martorell l’any 1925. És un punt
de partida que estructura el conjunt i serveix de base per
incorporar els resultats de les excavacions anteriors. Es pot
veure, però, que en comparar-los amb altres plànols referenciats amb el mateix sistema de coordenades apareixen
discrepàncies. Hi ha petites variacions en la posició de les
termes en conjunt.
Per aclarir dubtes s’opta per remuntar la planimetria original de les termes a escala 1:20 que Francesc Cardoner va fer
entre els anys seixanta i els anys setanta (A-4-C-49_SANTMIQUEL). Per ubicar les restes s’utilitza la quadrícula alfanumèrica que ell mateix proposa (A-4-C-36-PLAÇASANTMI-

2. L’autor d’aquesta planimetria va ser Roberto López Hombre, topògraf del
Servei d’Arqueologia.

Planta de les restes datada de l’any 1971, signada per F. Cardoner.
Fons Cardoner. Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia

QUEL). Però s’aprecia que ofereix unes dimensions i unes
proporcions que divergeixen de les anteriors.
Es torna a la planimetria amb georeferenciació Martorell.
Aquesta vegada es vol comparar un conjunt prou gran del
parcel·lari dibuixat als anys setanta per determinar quina
relació hi ha amb els parcel·laris actuals de Ciutat Vella.
Interessa comprovar la implementació de la quadrícula de
coordenades Martorell i veure si hi ha petites discrepàncies
en punts localitzats, com ara els entorns de Sant Miquel, o
si hi ha una discrepància general i homogènia en tots els
plànols. Es constata que l’error no és en un punt o plànol
concret, sinó que hi ha divergències per tota la ciutat. És a
dir, la retícula formada per les coordenades no és homogènia o regular. Hi ha llocs on s’ajusta molt bé i llocs on està
moguda. El problema rau en la distribució de les bases topogràfiques en coordenades Martorell que es va fer a mitjan
segle passat, les quals van servir com a punt de partida per
situar la planimetria de les diferents excavacions. Els mitjans
de l’època i el traçat dels carrers de Ciutat Vella no facilitaven la tasca. Les precisions de les tècniques i els mètodes de
distanciometria comportaven forçosament deformacions en
la implementació de la quadrícula en alguns trams.
Davant les divergències obtingudes en diverses zones i de
diferents planimetries, s’opta per fer un encaix local de tants
plànols diferents com sigui possible per contrastar-ne el
màxim nombre possible entre si. Es busca obtenir altres
estructures que puguin servir de referència i permetin aclarir quina és la ubicació més concordant. S’incorporen les
planimetries següents:
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aquests càlculs s’anomenen coordenades calculades o finals i
difereixen lleugerament de les coordenades de destinació,
a causa dels errors inherents a qualsevol cartografia.
L’interès és determinar quins són el gir i les translacions que
determinen el millor encaix entre totes dues cartografies, és
a dir, quin és l’encaix que fa que les diferències entre els
punts calculats i els punts de destinació siguin mínimes.
Aquest encaix òptim s’aconsegueix per mitjà d’uns càlculs
matricials anomenats mínims quadrats.
Aquest sistema ens permet quantificar l’error associat a
cada un dels punts i, d’aquesta manera, detectar els errors
més rellevants.
Aquestes transformacions bidimensionals es programen
en un full de càlcul.

Full del Quarteró de Miquel Garriga i Roca de la zona de la plaça
de Sant Miquel.

Es defineixen dos jocs de punts reconeixibles a les dues
cartografies (original i 1:1000 UTM) i es determinen els
paràmetres (α, Tx i Ty) a través dels mínims quadrats. Es

–– Garriga i Roca, M. Quarterons realitzats entre el 1856 i
el 1862. Expedient 2636 bis, 3/1, 1861: expedient relatiu
a les rectificacions de l’alineació del carrer de l’Ensenyança, el carrer del Pas de l’Ensenyança, el carrer de la
Font de Sant Miquel i la baixada de Sant Miquel.
–– Rovira i Trias, A. Expedient 510, Patrimoni 1874-1875:
expedient relatiu a les obres als edificis de les Cases
Consistorials.
–– Carreras Candi, F. (1912). Geografia General de Catalunya. Ciutat de Barcelona. p. 826 i 835.
Un fet que cal considerar d’aquesta planimetria és la manca de georeferenciació, que es resol fent encaixos utilitzant
el parcel·lari existent. Es programen uns fulls de càlcul
amb la intenció de poder determinar amb relativa facilitat
encaixos òptims entre totes dues cartografies.
Encaix o transformació bidimensional de semblança (Helmert 2D)
entre ambdues cartografies

A:
A’:
A’’:
d:

punt d’origen
punt de destinació
punt final
distància entre el punt de destinació i el punt final

Tractament de coordinades. Autor: Ignasi Camps

Es defineix com a:
–– Coordenades d’origen (A): coordenades dels punts del
plànol per situar que també s’han identificat al plànol
en UTM.
–– Coordenades de destinació (A’): les coordenades
d’aquests punts en cartografia UTM ETS89 BCN.
–– Coordenades finals (A’’): coordenades dels punts del plànol per moure que més aproximen el conjunt de punts
d’origen als punts de destinació, quan la suma és la més
petita possible.
S’entén com a transformació bidimensional de semblança
per aplicar un gir (α) i dues translacions (Tx i Ty) a un
conjunt de coordenades, un plànol o una quadrícula de
cartografia d’origen per aproximar-nos a unes coordenades de destinació. Les coordenades obtingudes d’aplicar

posició d’origen
posició de destinació
posició final
Representació de la transformació bidimensional. Autor: Ignasi Camps
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retiren de l’ajust aquells punts amb els residus més grans i
es recalcula l’ajust. Un cop determinat un ajust satisfactori,
s’aplica la mateixa transformació al plànol per posicionar-lo
en coordenades UTM.
El sistema adoptat permet treballar amb fins a 30 punts simultàniament. S’han programat fulls de càlcul amb diferent
capacitat de punts d’enllaç (8, 10, 12, 15, 25 i 30 punts),
depenent del nombre de coincidències que cada plànol
permet veure en el parcel·lari.
Durant el procés de càlcul també es té en compte un canvi
d’escala que proporcionarà un millor encaix. Aquest canvi té
dos components bàsics. D’una banda, un factor propi de
les coordenades UTM (0,9996), necessari per situar la planimetria en UTM. I de l’altra, el factor propi que tingui el
plànol en qüestió, per errors d’execució o de processament.
Un cop situats la resta de plànols, es poden veure coincidències en la situació de diverses de les restes dibuixades
en més d’una planimetria. És el cas dels murs de les Cases
Consistorials, que actuen com a marc que engloba la principal zona d’excavació del sector de les termes i que ens
apareixen a tots els parcel·laris de mitjan segle passat. De
la mateixa manera, les façanes de l’antiga illa on avui hi ha
el Novíssim estan documentades als Quarterons, a les excavacions dels anys setanta i a la d’octubre del 2004. Algunes
d’aquestes estructures del segle xix estan representades
conjuntament amb les restes de l’època romana, fet que
permet precisar la ubicació d’aquestes últimes.
Processament previ de la cartografia Martorell
Es detecta que en els plànols Martorell la quadrícula de
coordenades 20 × 20 m té forma trapezoidal, a causa de les
deformacions dels vegetals originals o de l’escaneig.
Abans de l’encaix entre sistemes de coordenades, es corregeix aquesta distorsió per mitjà d’un programa de fotogrametria. Es deformen les cel·les existents de 20 × 20 m
per obtenir la quadrícula ortogonal original i es recompon
el plànol.
Una vegada obtinguda la correcció es fa el replantejament
de la planimetria.

Consideracions finals
Aquesta és una primera aproximació a les tasques que
s’estan duent a terme per obtenir una planimetria més
actual i unitària de les diferents intervencions realitzades a
la plaça de Sant Miquel, cosa que ens permetrà definir una
part molt important de la retícula de la Bàrcino romana,
des dels nivells fundacionals fins als segles iii i iv, a banda d’altres nivells ja de les èpoques medieval i moderna.
L’espai actual de la plaça de Sant Miquel ens defineix un
mínim de dues insulaes de la colònia romana i els carrers
que les delimiten. Així mateix, una de les insulaes estava
ocupada per les termes públiques de Bàrcino, i l’altra, per
una domus d’un patrici de la ciutat, que va arribar a tenir
també uns banys privats. En aquests moments s’està treballant amb la resta de la documentació per completar-la,
poder treballar les diferents fases documentades i establir
la història d’un indret cabdal de Barcelona.
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Fotografia
Un element documental molt valuós a l’hora de treballar
la planimetria ha estat el material fotogràfic, ja que ha
proporcionat dades que moltes vegades han permès recuperar estructures que no es localitzaven a la planimetria
conservada o aclarir els elements representats.
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