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Presentació

És ben cert que és difícil compilar en un 
volum tota l’activitat realitzada pel Servei 
d’Arqueologia durant tot un any; a l’exem-
plar que teniu a les mans hi trobareu, a grans 
trets, la feina realitzada durant l’any 2016, 
fruit de les intervencions arqueològiques 
realitzades a la ciutat. Per arribar aquí hi ha 
hagut una feina silenciosa, constant i eficaç 
de tot l’equip i la participació d’un nombrós 
grup de personal especialitzat que hi ha 
treballat, ja sigui com a encàrrec directe del 
Servei o bé a través de les empreses d’arqueo-
logia i restauració contractades directament 
pels promotors de les obres.

Fruit del treball de camp, les feines de con- 
servació i restauració mostren una actuació 
molt variada, tant pel que fa a cronologies 
com a tipologies de patrimoni recuperat.  
La incorporació de les bases de quatre pilars 
de l’aqüeducte romà al vestíbul d’un hotel del 
carrer de les Magdalenes o el mur medieval 
amb finestra geminada gòtica al carrer dels 
Banys Nous són exemples de patrimoni 
públic que s’incorpora dins d’edificis privats.

La descoberta i les primeres intervencions 
dels esgrafiats dels segles xvii i xviii que deco- 
raven l’antiga capella de l’Hospital de la 
Santa Creu han estat tota una sorpresa d’allò 
que es creia totalment desaparegut. També 
ha estat molt interessant la descoberta dels 
grafits dels calabossos del castell de Montjuïc 
i les múltiples vies d’estudi i interpretació 
que han obert. Per primera vegada tam-
bé s’ha treballat amb metodologia pròpia de 
treballs de conservació, en col·laboració 
amb altres departaments del mateix Ajunta-
ment, en un edifici de caràcter industrial 
—al Camp d’en Grassot, al barri de Gràcia— 
fet bàsicament amb pedra artificial.

Pel que fa als treballs efectuats al laboratori, 
destaca la recuperació de material orgànic   
i es manté el tractament rutinari d’aquells 
objectes que requereixen un tractament 
específic que n’asseguri la conservació i, 
alhora, en faciliti l’estudi. En aquest Anuari, 
cal destacar —per la seva poca presència a 
Barcelona— el material ibèric procedent 
del Turó de la Rovira.

Més enllà de la intervenció directa que 
representen les excavacions i els treballs de 
conservació i restauració, s’ha estat treba-
llant en diversos projectes d’estudi i difusió, 
com és el primer estudi bàsic per fer la 
museïtzació de les restes arqueològiques 
documentades al Mercat de Sant Antoni o 
l’encàrrec d’un avantprojecte per fer visibles, 
on sigui possible, els diferents trams de la 
muralla medieval i moderna de Barcelona. 
Així mateix, es va fer una aplicació per a 
l’exposició «Neolític, primers pagesos», 
organitzada pel MUHBA, amb les dades 
procedents de la Carta Arqueològica, i es va 
treballar en una exposició sobre la vil·la 
romana de la Sagrera.

De cara enfora es va participar en la Festa de 
la Ciència amb dos tallers, un de construcció 
de la ciutat i un altre d’arqueobiologia; en el 
marc del Pla Bàrcino es va presentar una 
ponència sobre la muralla romana al curs  
de patrimoni del Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya (COAC) i una comunicació sobre 
una peça recuperada al subsol del Mercat  
de Sant Antoni al Congrés d’Escultura Ro- 
mana celebrat a Còrdova.

Per acabar, cal esmentar que el 2016 es va 
engegar un projecte de recerca al Born 
Centre de Cultura i Memòria (ArqueoBorn), 
mitjançant el qual es va tornar a excavar per 
primera vegada des que es va obrir al públic i 
s’han començat a dur a terme estudis sobre 
materials arqueològics. Aquests treballs, com 
els que es duen a terme als Jardins de 
Victoria de los Ángeles, es fan en col·labora-
ció amb la Universitat de Barcelona.

Des del Comissionat de Programes de 
Memòria volem seguir impulsant i promovent 
l’arqueologia a la ciutat i la col·laboració amb 
aquelles institucions i entitats que siguin pos- 
sibles, amb la doble finalitat d’avançar en  
la recerca i de difondre el coneixement a la 
ciutadania.  n Ricard Vinyes Ribas, comissio- 
nat de Programes de Memòria



Carrer dels Consellers, 2.
Foto: Adriana Vilardell
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vien redactat en anys anteriors, però havien 
quedat sense executar. De la mateixa manera, 
alguns dels que s’han comptabilitzat el 2016 
és possible que no s’iniciïn fins al 2017 o més 
tard. De fet, el que caldria valorar és la infor- 
mació que s’extreu de les diferents interven-
cions arqueològiques; o sigui, valorar la 
qualitat, no la quantitat. D’altra banda, en el 
sentit estricte de l’estadística, comptabilitza 
igual una intervenció per fer el fossat d’un 
ascensor, que pot abastar una superfície de 
menys de 2 m2, que una intervenció per 
excavar un solar de 1.000 m2. Possiblement, 
aquest és el motiu pel qual preferim presen-
tar les dades en forma d’anuari, encara que 
sigui amb els resultats provisionals de moltes 
de les intervencions realitzades, que no pas 
cenyir-nos a la comptabilització numèrica 
estricta, com es pot fer en un museu amb el 
nombre de visitants.

En qualsevol cas, sí que hi ha una dada molt 
significativa al segon gràfic: el nombre d’in- 
formes d’impacte redactats. L’augment 
d’aquests informes, tots promoguts des d’altres 
instàncies municipals, permet constatar dues 
qüestions. Una, la presència de l’arqueologia 
a l’hora de redactar la majoria de projectes 
d’obra promoguts per l’Ajuntament; l’arqueo-
logia ha passat a ser un dels factors que cal 
tenir en compte abans de redactar els 
projectes executius. L’altra, la conscienciació 
de molts tècnics municipals amb relació al 
patrimoni arqueològic. Amb això no volem 
dir que no hi hagi objeccions a l’hora de fer 
les excavacions arqueològiques, que s’acaben 
duent a terme, però cada vegada més s’intenta 
executar les obres procurant afectar el mínim 
possible les restes conservades al subsol, 
encara que això no sigui tant per voluntat de 
preservar, sinó de minorar el pressupost i els 
terminis d’execució.

També cal lamentar que durant l’any s’han 
hagut d’aturar diverses obres que s’estaven 
realitzant sense complir l’agençament 
arqueològic que s’havia establert des del 
districte corresponent. Així mateix, també es 
va haver d’intervenir en alguna obra, ja que 
des dels serveis tècnics no s’havia preparat 
l’obra. Aquest és un problema que encara no 
s’ha resolt, tot i que s’han fet gestions per 

Balanç i resum de l’any 2016

L’any 2016 ha seguit la tònica dels darrers 
anys, amb un augment gairebé imperceptible 
del nombre d’intervencions arqueològiques 
realitzades. Es van redactar 149 projectes 
d’intervenció arqueològica, que es van 
plasmar en 93 intervencions, de les quals 65 
van ser positives, és a dir, es van localitzar 
restes arqueològiques. En aquest mateix 
període, des del Servei d’Arqueologia es van 
redactar 150 informes d’impacte sobre el 
patrimoni arqueològic, dels quals es va infor- 
mar positivament de 57.

S’ha fet una comparativa d’aquestes dades 
des de l’any 2014. D’una banda, es presenten 
els projectes redactats amb relació a la inter- 
vencions realitzades; de l’altra, el conjunt de 
projectes redactats, intervencions realitzades, 
i intervencions positives i negatives; al costat, 
hi ha els informes d’impacte redactats que 
van establir si es tractava d’intervencions 
positives (on hi podia haver impacte sobre el 
patrimoni arqueològic) o de negatives.

L’observació dels gràfics no permet obtenir 
conclusions prou vàlides. Ja s’ha comentat en 
altres Anuaris que alguns dels projectes que 
es comptabilitzen en una anualitat ja s’ha- 
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millorar la coordinació transversal dels 
diferents departaments implicats, tal com 
indiquen les dades d’informes d’impacte.

En aquest sentit, la utilització de la Carta 
Arqueològica és un punt de partida, tot i que 
constatem que generalment no s’acostuma a 
fer servir des dels serveis tècnics correspo-
nents, ja que tenen altres fonts de referència 
cartogràfica en els quals la Carta Arqueolò- 
gica no està inclosa. En tot cas, tampoc no 
seria la solució del problema, ja que el que 
realment necessitarien els serveis urbanístics 
i de llicències és adaptar una carta de riscos, 
encara per desenvolupar, al model de gestió 
IPSATAS (informació, preparació, sol·licitud, 
avaluació, tramitació, actuació i seguiment).

Resum de l’any arqueològic

Com s’ha fet en altres ocasions, intentarem 
sintetitzar el més rellevant que van aportar 
les intervencions realitzades durant l’any 2016. 
No es tracta tant d’una enumeració de restes, 
sinó de ressenyar allò més rellevant. Insistim 
a recordar que alguns dels articles presentats 
s’han redactat abans de tenir finalitzats els 
estudis complets de les intervencions; a grans 
trets, però, són orientatius dels resultats 
obtinguts.

Època prehistòrica

Les restes documentades es van localitzar al 
carrer de l’Estació, a Sant Andreu. Es tracta 
de dues sitges que contenien material del 
bronze inicial. Altres intervencions en espais 
susceptibles de contenir restes prehistòriques 
no van assolir la cota suficient que hauria 
permès, si s’han conservat, localitzar-les.

Època romana

Al carrer de l’Estació, 11-19, com s’ha comen- 
tat al paràgraf anterior, es van trobar les restes 
d’una vil·la baiximperial. Podria tractar-se 
de la part residencial de la mateixa vil·la 
documentada a l’entorn de l’estació de Sant 
Andreu Comtal durant les obres de la línia 
d’alta velocitat (AntequerA, 2011: 97; Arroyo, 
2012: 88-95)1 i, possiblement, podria estar 

relacionada amb les restes d’un mosaic 
localitzades l’any 1854 i altres intervencions 
o prospeccions dels anys seixanta i setanta 
del segle xx.2

Malgrat el grau important d’arrasament de 
les restes, es van poder localitzar dos murs 
amb un revestiment de pintura policroma.  
A banda de les estructures, d’algunes de les 
quals només quedava l’empremta de calç de 
la base, es van documentar dos enterraments 
en dues sitges. Ja d’època tardoantiga es van 
localitzar sitges i rases de conreu. L’ús agríco-
la de l’espai va perdurar durant tota l’edat 
mitjana.

També a Sant Andreu, a la Sagrera, a la 
confluència dels carrers de Clara Zetkin i de 
Berenguer de Palou, es va localitzar part 
d’una necròpolis altimperial amb cinc 
inhumacions i una incineració. 

Al barri de la Ribera, al carrer dels Conse-
llers, en plena zona suburbial de l’antiga 
Bàrcino, es va documentar una altra necrò-
polis. D’època tardana, es van excavar sis 
enterraments. Aquestes restes es troben en  
la mateixa línia imaginària que, paral·lela  
a la línia de costa, s’estén des de les Drassa-
nes fins al passeig del Born, passant pel 
carrer Ample, on s’han localitzat nombroses 
inhumacions de les èpoques altimperial i 
baiximperial.

Al Raval, al carrer de les Tàpies, es va 
documentar un nivell de deposició natural 
de terres on hi havia fragments rodats de 
ceràmica romana, fet gens estrany donada la 
proximitat de la vil·la romana de Sant Pau 
del Camp.

Ja més a prop del recinte de Bàrcino, es va 
documentar estratigrafia d’entorn del 
segle iii al carrer del Cardenal Casañas, 
a prop de l’església del Pi, sense estructures 
que s’hi poguessin relacionar.

En una rasa de serveis que es va fer al carrer 
de Montsió es va localitzar la base d’un dels 
pilars de l’aqüeducte romà que duia aigua 
de la zona de Montcada. Aquesta base és la 
continuació de les quatre que es van docu-
mentar al carrer de les Magdalenes, 13-15 
(vilArdell, 2017: 109-115), visitables a la 
recepció de l’hotel que ocupa aquesta finca, 
la del número 25 del mateix carrer,3 i pre- 
cedeix el conjunt conservat a la plaça del Vuit 
de Març.4 De fet, en una intervenció en 
aquesta darrera plaça es van identificar les 
rases de fonamentació de dos pilars de 
l’aqüeducte.

1. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3304.

2. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3170.  
http://cartaarqueologica.bcn.cat/3171 i http://cartaarqueologica.bcn.cat/3173.

3. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/250.

4. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3424.
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Finalment, en unes rases realitzades als 
carrers del Paradís i de la Pietat es va docu-
mentar material arquitectònic d’època 
romana, possiblement reaprofitat de les 
edificacions que hi havia a l’entorn del 
temple d’August i del fòrum de la ciutat.

Època medieval

Les restes d’aquest moment històric, tan ampli 
com divers, acostumen a documentar-se en la 
majoria de les intervencions realitzades a 
Ciutat Vella, ja sigui amortitzant estructures 
romanes prèvies o bé com a elements reaprofi-
tats en construccions posteriors.

Tot i això, es va treballar en dos espais del 
costat muntanya de la plaça de les Glòries, on 
es van poder documentar el llit original del 
rec Comtal, del segle x, i les modificacions 
del nivell d’aquest llit, ja des de l’època 
medieval. En el mateix indret, es van localit-
zar diverses estructures associades al rec: un 
pont, escales d’accés, un mur de contenció i 
una edificació annexa, la «caseta de les claus 
de pas», del segle xvii al segle xix.

Ja a Ciutat Vella, al carrer del Cardenal 
Casañas es va localitzar una necròpolis amb set 
inhumacions. A la finca del costat, l’any 2012 
s’havien documentat dues inhumacions, que, 
segons la datació per radiocarboni realitzada al 
laboratori de la Universitat de Salento (Itàlia), 
tenien una cronologia d’entorn de l’any 1000.

Al carrer del Doctor Joaquim Pou, en un 
dels espais enderrocats per obrir la via 
Laietana, es documentaren sitges i pous dels 
segles ix-xi. A la mateixa finca es van documen- 
tar estructures corresponents a edificacions  
i reformes fins a l’època contemporània.

També es van documentar restes altmedievals 
a la plaça del Vuit de Març, intervenció ja 
esmentada quan hem parlat de l’època 
romana. Es tracta de sitges relacionades amb la 
Vilanova dels Arcs, espai urbà construït a redós 
de l’aqüeducte romà. A partir del segle xiii, 
quan es tapià l’arc de l’aqüeducte, es docu- 
mentaren estructures edilícies que mostren 
l’evolució de l’espai als segles posteriors.

A la plaça de Sant Agustí, al costat del carrer 
de l’Hospital, es van localitzar estructures 
corresponents a la trama urbana de la ciutat 
a partir del segle xii i fins a principis del 
segle xviii, quan l’espai va ser ocupat pel nou 
convent de Sant Agustí.

Al carrer dels Banys Nous, 14, es va docu-
mentar un tram de façana d’un edifici del 

Al carrer de Gignàs es va trobar fragments 
d’un doli i ceràmica diversa que complemen-
ten les troballes fetes a l’entorn proper els 
darrers anys. Aquest espai es troba entre la 
sortida de la ciutat per la porta decumana i  
la que havia de ser la zona portuària de la 
ciutat romana.

A la plaça de Sant Agustí, a tocar del lloc on 
en una intervenció dels anys 1998-1999 es van 
documentar enterraments del segle ii i la fo- 
namentació d’un mausoleu (segle ii),5 s’han 
localitzat dos murs que, pel sediment que 
contenen, dels segles iii i iv, podrien corres-
pondre a la canalització d’una riera.

Encara fora muralla, però a tocar, es va fer 
l’excavació subsidiària de la segona fase de 
les obres d’urbanització de la plaça de Ramon 
Berenguer el Gran i el carrer de la Tapineria. 
Les restes documentades, molt fragmenta-
des, corresponien a restes de paviments 
extramurs d’estructures muràries altimperials 
i baiximperials. També es va sondejar un 
minúscul tram del fossat. La informació pro- 
vinent d’aquesta intervenció s’ha de comple-
tar, forçosament, amb els resultats obtinguts 
en les intervencions anteriors en aquest 
mateix espai (AntequerA,  2017: 155) i amb la 
intervenció al carrer del Sotstinent Navarro 
(Servei d’ArqueologiA, 2014: 125; rAmoS, 
2014: 126-130; rAmoS, 2015: 100-104; rA-
moS, 2016: 145-148; rAmoS, 2017: 135-140), on 
es va poder excavar de manera més extensiva. 

Pel que fa a les intervencions a l’interior de la 
ciutat romana, només se’n poden esmentar 
dues, bé que amb resultats molt fragmentats. 
Al carrer d’Ataülf, 7, dins la zona de l’anome-
nat castellum, es van documentar diversos 
murs i paviments d’opus signinum en diferents 
rases realitzades a la finca. En un sondeig 
realitzat l’any 2010 ja s’havia localitzat un mur 
altimperial en aquesta mateixa finca (Servei 
d’ArqueologiA, 2011: 88). Aquestes restes s’han 
de posar en relació amb les que ja s’havien 
localitzat a la finca dels carrers del Regomir, 6 
i Ataülf, 9,6 Regomir, 87 i Ataülf, 118 (mu-
ñoz, 2011: 89) i Ataülf, 13.9 Aquestes estructu-
res constaten l’abundància de restes romanes 
conservades en aquest sector de la ciutat que, 
a més, es troben relativament a prop dels 
nivells de circulació actuals. 

5. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/888.

6. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/373.

7. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/930.

8. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3235.

9. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/965.
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segle xiii que s’havia bastit sobre el que havia 
estat la torre número 66 de la muralla 
romana. Aquest edifici, del qual es van poder 
documentar reformes d’època baixmedieval, 
formava part del call jueu.

En altres intervencions a la plaça de Sant 
Agustí Vell, al carrer del Consolat de Mar i en 
una finca dels carrers de Plegamans, Abaixa-
dors i Caputxes es van documentar estructures 
baixmedievals; en aquesta darrera finca,  
a més, es va poder observar la transformació 
que va patir la finca al segle xviii.

Tot i que sovint manifestem que l’Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona vol 
reflectir l’activitat del Servei d’Arqueologia 
pel que fa a les intervencions que es fan a la 
ciutat, considerem que seria poc coherent 
no fer menció d’intervencions impulsades 
des de la Generalitat, ja que també formen 
part del patrimoni arqueològic de Barcelona, 
encara que no siguin gestionades directa-
ment pel Servei. En aquest sentit, cal esmen-
tar que el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
de la Generalitat va promoure una interven-
ció arqueològica subsidiària de les obres de 
reparació d’humitats de la capella de Santa 
Àgata. Concretament, es va intervenir a la 
coberta de la capella de la Reina, del segle xiv, 
situada sobre la muralla romana de la ciutat. 
Durant els treballs, es va localitzar el pavi-
ment original i es van obtenir dades de l’obra 
i del procés constructiu de la coberta.

De finals del període medieval i ben entrada 
l’època moderna, dins el programa Arqueo-
Born, es van excavar dos àmbits de la casa 
Corrales, amb una estratigrafia del segle xiv 
al segle xviii. Aquest programa es desenvolu-
pa mitjançant un conveni de col·laboració 
entre El Born CCM i la Universitat de 
Barcelona per a la realització de pràctiques 
de l’alumnat del grau d’Arqueologia.

Època moderna

Obviem en aquest apartat fer menció de totes 
les intervencions en les quals es van docu-
mentar estructures o estratigrafia d’època 
moderna; és habitual que n’apareguin en  
la majoria de les excavacions que es fan a la 
ciutat. Així, doncs, donarem només algunes 
dades d’allò que ens ha semblat més relle-
vant, ja sigui per l’edifici del qual formava 
part o per la seva ubicació.

El 2016 es va fer la darrera intervenció al con-
junt del baluard de Migdia. En aquesta 
ocasió es va excavar, parcialment, l’interior 
del baluard, on es van registrar els diferents 
reompliments que s’havien produït durant el 
procés de construcció, al segle xvi.

També relacionat amb les defenses de la 
ciutat, es va continuar l’excavació al sector 
del baluard de Llevant, a l’interior del Parc 
Zoològic, a la Ciutadella. Els treballs realit-
zats van servir per identificar i descriure 
diferents elements dels segles xv i xvi que no 
s’havien pogut registrar en fases anteriors 
dels treballs: l’esperó de Llevant, indicis de la 
palissada que entrava al mar, la rampa 
d’accés al baluard i les troneres.

Per tancar aquest breu resum que fa referèn-
cia a l’arquitectura militar, cal esmentar els 
treballs realitzats al castell de Montjuïc. Es va 
treballar als calabossos, on es documentaren 
els paviments originals i una important 
quantitat de grafits relacionats, bàsicament, 
amb la Guerra Civil espanyola, a les sales del 
pati d’armes, on en alguns punts concrets es 
van localitzar restes de l’antic fortí, i l’orellot 
del baluard de Santa Eulàlia, del qual es va 
poder determinar l’estructura original.

En unes obres d’urbanització als carrers de 
la Marquesa i del General Castaños es va 
documentar un tram de la volta de la deriva-
ció del rec Comtal, de finals del segle xvii, 
a prop del portal de Mar. D’aquesta canalit-
zació i les estructures que l’envoltaven se’n va 
fer una primera documentació al pla de 
Palau en una intervenció de l’any 201010 
(Soberón, 2011: 70-73).

També del segle xvii es van documentar res- 
tes de la masia de Cal Comte, al carrer de la 
Legalitat, a Gràcia, i estructures de desguàs 
al Pati dels Tarongers de la Casa de Miseri-
còrdia, a Ciutat Vella. Al carrer de Borriana, 
a Sant Andreu, es van localitzar restes del 
mas de Can Capó, que té l’origen al segle xiv 
i va estar dempeus fins a mitjan segle xx; 
l’estratigrafia excavada va donar una datació 
a partir del segle xvii. En aquesta mateixa 
intervenció es va documentar una estructura 
que podria correspondre al pilar d’un pont 
lateral que creuava el rec Comtal.

Una de les troballes més inesperades que es 
produïren durant l’any correspon a uns 
enterraments secundaris formats per més 
de 5.000 fragments de restes òssies. L’estudi 
antropològic va determinar un nombre 
mínim de 167 individus i les analítiques per 
radiocarboni indiquen que van viure entre 10. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3277.
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i Sant Pau; en aquesta intervenció es va 
identificar la base de la font ornamental.

Època contemporània

Si bé durant anys no s’ha tingut en compte 
l’arqueologia que fa referència a l’època con- 
temporània, el cert és que les restes que es loca- 
litzen ofereixen una informació que no es pot 
obtenir per altres mitjans, tampoc a través de 
la documentació escrita, malgrat que es tracta 
d’edificacions prou recents.

Al subsol del soterrani de la Casa Batlló, 
a banda de la fresquera existent a la part 
posterior de la finca, ja coneguda, es van 
documentar estructures dels anomenats 
Jardins del Tívoli (1849-1873), que arribaven 
a ocupar tot el tram del carrer d’Aragó, entre 
el passeig de Gràcia i la rambla de Catalunya. 
El límit posterior del recinte dels jardins era 
la riera d’en Malla. 

Als Jardins de Victoria de los Ángeles es va 
fer la tercera campanya amb alumnes  
del grau d’Arqueologia de la Universitat de 
Barcelona, a l’espai que ocupava l’antiga 
casa-taller d’Antoni Tarrés, del segle xix.

A l’entorn del Turó de la Rovira es va docu-
mentar un mur de contenció i un pou, 
possiblement relacionat amb l’època del 
barraquisme. També es va localitzar una 
galeria excavada a la roca, amb dos accessos, 
un a l’exterior i l’altre a l’interior d’una finca; 

els segles xvii i xviii. D’acord amb la recerca 
realitzada per l’arqueòleg director, possible-
ment aquestes restes procedien del cementiri 
del convent de Santa Maria de Jesús de Gràcia. 
El conjunt es va localitzar al subsol de l’emble-
màtic edifici David, situat al carrer d’Aribau, 
a tocar de la travessera de Gràcia. 

En diferents indrets del Poblenou, al districte 
de Sant Martí, es van fer algunes localitzacions 
prou singulars. En uns sondejos arqueològics 
realitzats al camí Antic de València, 82-90, es 
van documentar les restes d’una adoberia que 
havia ocupat aquest lloc des de finals del 
segle xviii; és previst que durant l’any 2017 es 
pugui fer l’excavació, ni que sigui parcialment. 
Al carrer de Pere IV, entre els carrers de Roc 
Boronat i de Bilbao, es van localitzar les restes 
d’un pont de l’antiga carretera que unia Barce- 
lona amb Mataró a partir de la segona meitat 
del segle xviii; el pont passava per sobre del 
torrent que portava aigua a la fàbrica de Can 
Framis. A la plaça de les Glòries Catalanes es va 
localitzar un pou dels segles xviii i xix i una 
bala de canó de ferro de gairebé 17 kg de pes.

A la plaça del Llagut, a la Barceloneta, es van 
documentar restes de la caserna d’infanteria 
que havia ocupat aquest espai fins a l’any 1932, 
quan s’enderrocà. Amb una capacitat per 
a 1.200 homes, havia estat construïda entre  
els anys 1764 i 1769. Malauradament, no 
disposem de l’article d’aquesta intervenció.

Al carrer dels Àngels es van documentar 
algunes de les estructures del segle xviii de 
l’antic convent del Carme (fundat al se-
gle xiii). Si bé als Quarterons de Garriga i 
Roca (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelo-
na) es poden observar les plantes d’aquest 
tipus d’edificis singulars, l’arqueologia 
permet veure’n les tècniques constructives i 
les modificacions que van patir al llarg dels 
segles; així mateix, si les característiques de 
la intervenció ho permeten, poden aportar 
informació del que hi havia hagut al lloc 
abans de la construcció de l’edifici.

Al carrer del Doctor Aiguader es van trobar 
restes del fort de Don Carlos i del camí 
cobert que l’unia a la Ciutadella borbònica. 
Aquest fort representava una posició avança-
da sobre la platja de Barcelona.

Ja a cavall entre l’època moderna i la con-
temporània podem situar un abocador de 
material constructiu i un estrat sedimentari 
amb abundant material arqueològic de finals 
del segle xviii al carrer d’en Cortines, 23 i 
noves estructures de l’antic Mas Xifré, en 
terrenys de l’actual Hospital de la Santa Creu 

Els Jardins de Tívoli, al passeig de Gràcia, localitzats en 
una intervenció arqueològica a la Casa Batlló. Formaven 
part d’una zona lúdica, juntament amb els jardins 
d’Euterpe, els Camps Elisis i, més avall, el Criadero, que 
posteriorment va esdevenir el Variedades i el Prado 
Catalán. Font: Plànol Cerdà 1855. Àrea geogràfica. ICGC
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aquesta galeria podria haver servit de refugi 
durant la Guerra Civil espanyola i, posterior-
ment, es va utilitzar per guardar-hi bestiar.

A l’interior del recinte fabril de Can Batlló 
es va trobar una mina que recollia aigua de 
la riera de Tena. En aquest mateix espai es va 
documentar una séquia que derivava del ca- 
nal de la Infanta; aquest canal, que captava 
l’aigua del Llobregat a Molins de Rei, es 
va construir al primer quart del segle xix.

De manera anecdòtica, s’ha d’esmentar el 
conjunt de 82 monedes de la segona mei-
tat del segle xix trobades en una finca del 
carrer de la Reina Amàlia.

Uns darrers apunts

Per acabar aquest resum de l’any, voldríem 
fer un menció dels refugis antiaeris cons- 
truïts durant la Guerra Civil espanyola, que 
acostumen a ser molt atractius per als veïns, 
ja sigui per la curiositat del desconegut, o bé 
per les emocions que provoquen. La «memò-
ria» d’aquesta època històrica encara és molt 
recent i, en bona part, resta per escriure. Des 
de fa anys, sense que ningú ho demanés i, de 
vegades, nedant contra corrent, des del Servei 
d’Arqueologia s’han anat documentant diver- 
sos refugis localitzats al subsol de la ciutat i se 
n’han recuperat, quan no ha estat possible 
conservar-los, els valors culturals i patrimonials.

L’any 2016 es va treballar en dos d’aquests 
refugis antiaeris, un a la cantonada dels 
carrers d’Ausiàs Marc i de Marina, i l’altre, 
a la plaça de Bonet i Muixí, a Sants.

El del carrer d’Ausiàs Marc era un refugi 
privat, a diferència de la majoria que es 
construïren. Estava destinat a ubicar tres 
famílies que tenien una estança, amb llit, per 
a cadascuna d’elles. Aquest refugi va ser 
objecte d’una documentalització exhaustiva 
i es va desmuntar.

L’altre refugi al qual es va poder accedir fou 
el número 819. Té dos accessos, un dels quals 
està situat al costat de les escales de l’església 
de Santa Maria de Sants; l’altre, encara s’ha de 
buidar de runa. El refugi consta de dues 
galeries i nou habitacles, tot i que bona part 
d’una de les galeries no es va acabar de 
construir. Un tram prou important del refugi 
està situat sota l’església, reconstruïda després 
de la Guerra Civil. El refugi s’ha conservat i 
podria adaptar-se per rebre visites públiques.

Aquest és, a grans trets, el resum dels resul-
tats de les intervencions arqueològiques 

realitzades durant l’any 2016. Recordem que, 
com que es tracta d’una activitat preventiva, 
s’actua en els llocs on s’han de fer obres i pot 
haver-hi afectacions arqueològiques; els 
resultats, doncs, no depenen d’una progra-
mació prèvia, sinó de l’arbitrarietat que pot 
comportar el mercat immobiliari o les obres 
públiques que es puguin programar. En són 
una excepció les intervencions dels darrers 
anys al carrer del Sotstinent Navarro, a tocar 
de la muralla romana, a l’interior del Mer- 
cat del Born o als Jardins de Victoria de los 
Ángeles, aquestes dues darreres de la mà de 
la Universitat de Barcelona.  n Josep Puja-
des i Cavalleria, jpujades@bcn.cat

NOTA

L’octubre del 2016, l’Institut d’Estudis Cata-
lans va aprovar la nova Ortografia catalana. 
Aquella aprovació va coincidir amb el procés 
final d’edició de l’Anuari del 2015 i llavors no 
ens va ser possible aplicar-hi les novetats. 
Tanmateix, l’Anuari del 2016 que teniu a les 
mans ja incorpora tota la nova normativa 
establerta per l’Institut.
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a «àrea, tal com la percep la població, el ca- 
ràcter de la qual és resultat de la interacció 
de factors naturals o humans», i esmenten 
com a font de la definició el Conveni euro-
peu del paisatge.

Aquesta definició ens porta a una altra, que ja 
hem citat diverses vegades: el fet que conside-
rem Barcelona com a jaciment únic, i ho 
expliquem com un únic espai, transformat 
per l’home al llarg del temps. Estem parlant 
del paisatge, una construcció de la cultura 
humana. 

És per això que fa temps que des del Servei 
treballem en l’estudi del paisatge i la seva 
evolució. Aquest estudi comporta analitzar la 
línia de costa, l’aigua, els conreus, els recur- 
sos naturals, però alhora ens porta a parlar 
de les persones que usaren l’espai, que el 
treballaren, que n’obtenien els recursos; 
també del que menjaven, de les malalties que 
patien i de com percebien i feien seu aquest 
espai.

És obvi que l’estudi del paisatge i la seva 
evolució implica un equip interdisciplinari,  
a fi de poder abastar el màxim d’aspectes 
diversos i poder tenir un gran nombre de da- 
des, que integrades i interrelacionades puguin 
aportar-nos una visió general dels diferents 
paisatges històrics. 

Segons l’Observatori del Paisatge, el valor 
històric del paisatge és el «vestigi —tangible 
o intangible— d’activitat humana de relle-
vància present en el paisatge», per la qual 
cosa, en una ciutat amb llarga trajectòria 
històrica com Barcelona, l’ésser humà ha 
anat deixant la seva empremta en la transfor-
mació de l’espai. Nosaltres ens hem proposat 
resseguir aquesta empremta, des de les 
primeres comunitats conegudes, de l’Epipa-
leolític a Montjuïc fins a l’actualitat, a través 
de l’estudi del paisatge i del que tot això 
comporta.

El projecte PaleoBàrcino: el pla 
de Barcelona com a laboratori per 
a l’estudi de les relacions entre 
societat i medi ambient en un 
litoral mediterrani

Gairebé no en sabem res, 
del que passa dins de l’home  

que estudia 
per convertir-se en arbre.

Ja comença a invocar els ocells, 
a construir un niu amb ossets de 

rosegadors.
Fer és una lluita tenaç 

contra un mateix. 
Fer és contradir-se.

Anna Gual1

Sovint aprofitem l’Anuari per donar a conèi-
xer projectes i treballs del Servei d’Arqueolo-
gia, que, normalment, coneixen els professio-
nals i els usuaris, però que són ignorats per la 
majoria. És important ressaltar que l’arqueo-
logia és molt més que excavar de cota zero 
cap a baix, l’arqueologia és una manera 
d’estudiar el passat a través de la cultura 
material, però també hi ha moltes dades que 
ajuden i recolzen la cultura material, per 
avançar en el coneixement de la història. 

No ens toca aquí parlar de l’arqueologia de 
l’arquitectura, ni de les noves tecnologies 
aplicades a la documentació; ja ho farem en 
una altra ocasió. Volem explicar com el 
paisatge forma també part de l’arqueologia i 
del seu estudi.

El paisatge el tenim present arreu, el podem 
classificar com a paisatge urbà, periurbà i 
rural. Paisatge de muntanya i de plana. 
Paisatge litoral o d’interior. I així podríem 
seguir.

Al web de l’Observatori del Paisatge de 
Catalunya,2 ens defineixen el paisatge com  

1. guAl, A. (2016). Molsa. Premi Bernat Vidal i Tomàs 2016. Col·lecció «Ossos de Sol», 21, p. 40.

2. http://www.catpaisatge.net.
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l’estudi sedimentològic i paleoambiental de 
més de 30 intervencions arqueològiques amb 
la realització de descripcions sedimentològi-
ques, estudis paleontològics i seqüències 
pol·líniques i l’obtenció de 30 datacions 
absolutes de carboni 14. Aquest ampli 
conjunt d’informació ens ha permès comen-
çar a dibuixar els principals canvis geomor-
fològics del litoral, com també del paisatge i 
l’explotació de recursos naturals, hídrics, 
animals i vegetals.

Entre les intervencions paleoambientals més 
rellevants, cal destacar les que es realitzaren 
a l’escullera d’època moderna del carrer del 
Doctor Aiguader, dirigides per Mikel Soberón 
(Codex) (Soberón, 2010; Julià, rierA, 2010), 
com també les intervencions dirigides per 
Jordi Ramos (Atics) a les estacions de 
Foneria i Foc Cisell (Zona Franca), amb la 
realització d’estudis paleoambientals de 
l’inici del Neolític antic, o del solar de la mu- 
ralla del carrer del Sotstinent Navarro, amb 
un estudi detallat dels sediments continguts 
en el fossat romà (rierA et al., 2015). 

Juntament amb aquestes grans intervencions 
arqueològiques i paleoambientals, al llarg 
d’aquest període s’ha fet la descripció 
sedimentària i paleoambiental de moltes 
altres intervencions arqueològiques. A tall 
d’exemple, podríem assenyalar les interven-
cions al baluard de Migdia, al carrer d’Avi-
nyó, al passeig de Colom, a la plaça del Duc 
de Medinaceli, al carrer de Tantarantana,  
al carrer Nou de Sant Francesc, al carrer de 
Riudarenes, al carrer Ample, al carrer de la 
Reina Amàlia, etc., a Ciutat Vella, o a la plaça 
de les Glòries i a Can Ricart, al delta del 
Besòs.

Aquest conjunt de dades ens han permès 
començar a dibuixar les interrelacions 
històriques que s’estableixen entre els canvis 
ambientals en medis molt dinàmics com els 
litorals i les comunitats humanes que habita-
ren aquestes planes. La definició dels pri-
mers models d’evolució del litoral barceloní 
els darrers 8.000 anys, inclosos els aspectes 
relacionats amb els canvis portuaris, ha estat 
ja objecte de publicacions a la revista 
QUARHIS els anys 2010, 2012 i 2014 (Julià, 
rierA, 2010; Julià, rierA, 2012; Julià, rie-
rA, 2014), i al Congrés de Prehistòria a 
Barcelona, celebrat l’any 2017 (rierA, Julià, 
Picornell, 2017).

D’altra banda, durant aquest període 2008-2016, 
la col·laboració amb empreses de geotècnia 
ens ha permès recopilar un volum important 

Per tant, hem ideat el projecte PaleoBàrcino, 
que seguidament us explicarem. La base 
d’aquest projecte és l’estudi de la transforma-
ció històrica del paisatge de l’actual pla de 
Barcelona, incidint bàsicament en els canvis 
paleoambientals, per definir els diferents 
paisatges de la nostra història, cosa que ens 
portarà a conèixer l’alimentació dels nostres 
avantpassats, els recursos hídrics i naturals 
que empraven i l’entorn vegetal en què 
vivien, tant boscos com jardins. 

Antecedents

Des de l’any 2008, es duu a terme a la ciutat de 
Barcelona un seguiment de les intervencions 
arqueològiques i urbanístiques, amb la 
finalitat d’estudiar els canvis paleoambientals 
al llarg de l’Holocè. Aquesta recerca s’ha 
sustentat en la descripció, la recuperació i 
l’anàlisi de sediments procedents d’interven-
cions arqueològiques i obres públiques. 
Aquests seguiments s’han fet de manera més 
o menys sistemàtica entre els anys 2008 
i 2016, a partir de la col·laboració entre el 
Servei d’Arqueologia de la Ciutat de Barcelo-
na i la Secció de Prehistòria i Arqueologia de 
la Universitat de Barcelona. Basant-se en 
aquesta col·laboració, al llarg d’aquest 
decenni de recerques, s’ha dut a terme 

Descripció d’un perfil estratigràfic del sediment que 
reomple el rec Comtal, a la intervenció del carrer del 
Dos de Maig cantonada amb la plaça de les Glòries.
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d’informació sobre del subsol de Barcelona. 
Aquestes empreses han col·laborat en l’accés 
a registres sedimentaris per a l’extracció de 
mostres. Així, en la primera síntesi geomor-
fològica realitzada l’any 2012 (Julià, rie-
rA, 2012) s’havia recollit informació d’un 
conjunt de més de 200 sondeigs geològics.

Aquesta primera etapa de l’estudi paleo- 
ambiental posà ja de manifest l’any 2015 la 
potencialitat dels resultats obtinguts en 
termes d’interacció home-medi a les àrees 
litorals mediterrànies i alhora, també, la 
gran potencialitat que sorgia en un medi 
urbà com Barcelona en la col·laboració entre 
el Servei d’Arqueologia, la Universitat de 
Barcelona i un conjunt d’empreses privades 
tant d’arqueologia com de geotècnia. Partint 
d’aquesta experiència prèvia positiva, 

s’acordà iniciar el projecte d’R+D finançat 
pel Ministeri d’Educació i Ciència (MEC) 
anomenat «PaleoBàrcino. Evolució litoral i 
modelatge antròpic del paisatge durant 
l’Holocè en una plana litoral mediterrània: 
Barcelona», que es durà a terme entre els 
anys 2017 i 2019. Aquest projecte té per ob- 
jectiu analitzar les interrelacions que s’esta-
bleixen entre els canvis ambientals a les pla- 
nes litorals deltaiques (com en el cas del  
pla de Barcelona) i les comunitats humanes, 
a través dels seus mecanismes adaptatius,  
de la gestió de l’entorn i de l’ús de recursos 
naturals. 

L’espai

Les planes litorals són sectors molt dinàmics, 
on durant l’Holocè s’han succeït canvis 
climàtics, eustàtics, geomorfològics i hidro-
geològics (SAbAtier et al., 2010), als quals les 
comunitats humanes s’han hagut d’anar 
adaptant. El llarg procés d’ocupació i ús 
d’aquestes planes ha comportat el modelatge, 
per part de les comunitats humanes, de 
paisatges antics i, per tant, de gran valor 
cultural (rierA, lóPez, boSch, 2004).

En aquest sentit, cal remarcar que l’ocupació 
humana i l’ús de l’espai i els recursos en 
aquestes planes litorals mediterrànies són 
antics i intensos, atès que aquestes zones 
costaneres constitueixen àrees molt atractives 
per a les poblacions humanes, ja que proveei-
xen de recursos naturals bàsics, principal-
ment hídrics (orengo, miró, 2013; miró, 
orengo, eJArque, 2015) i, a la vegada, perme-
ten la connectivitat marítima i terrestre amb 
altres poblacions i cultures. D’aquesta manera, 
l’ocupació humana d’aquestes planes està 
molt relacionada amb els cursos d’aigua i amb 
els assentaments situats a prop dels cursos 
fluvials, les rieres i les zones humides. Aquests 
medis són especialment productius i són font 
de nombrosos recursos naturals, com l’aigua, 
els aliments (peix, recol·lecció de mol·luscs, 
plantes, etc.), la fusta, les zones de pastura i, 
fins i tot, les zones de producció de matèries 
com la sal i la sosa. Aquesta riquesa de 
recursos ha comportat que nombrosos 
jaciments prehistòrics a Barcelona hagin 
crescut a prop d’aquestes zones humides 
litorals (rierA, Julià, Picornell, 2017).

Al pla de Barcelona, l’ocupació humana es 
coneix des d’antic, com a mínim des de 
l’Epipaleolític a la muntanya de Montjuïc, si 
bé la presència a la plana holocena costanera 
data del Neolític antic. Aquesta presència 

Vista d’una cala realitzada al rec Comtal al Mercat del Born, amb l’objectiu de fer la 
descripció sedimentològica i extreure mostres per a la datació i l’estudi paleoambiental.

Sondeig mecànic de profunditat al delta del riu Besòs, al barri del Poblenou.
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d’alguns recursos, principalment la disponi-
bilitat hídrica (ACA, 2009; AMB, 2013). En 
aquest sentit, els estudis socioambientals del 
passat poden constituir eines que ajudin a 
mitigar aquests aspectes i permetin elaborar 
models predictius que ajudin a entendre què 
pot passar en el futur.

Objectius

En l’àmbit de la recerca paleoambiental  
i paleopaistagística de Barcelona, el projecte 
PaleoBàrcino pretén avançar en el coneixe-
ment de sis grans aspectes:

1. Caracterització geomorfològica i paleo- 
geogràfica del pla de Barcelona durant 
l’Holocè.

2. Història de la configuració del paisatge 
cultural: caracterització i distribució 
espacial dels usos del sòl i de les pràcti-
ques humanes en els darrers 9.000 anys.

3. Caracterització dels canvis hidrosedimen-
taris i la variabilitat hídrica relacionada 
amb els canvis climàtics holocens.

4. Sistemes històrics de gestió de l’aigua: 
usos agrícoles, periurbans i urbans 
(artesanals, etc.).

5. Determinació dels forcings (antròpics/
naturals) dels canvis paleoambientals en 
sectors litorals.

6. Possibles conseqüències ambientals dels 
canvis climàtics actuals (variacions eustàti-
ques, erosió del litoral, etc.) i repercussions 
sobre les comunitats humanes.

A més, el projecte proposa també que el paleo- 
paisatge pugui arribar a constituir una eina 
més en la gestió urbanística i de cohesió 
urbana de la ciutat. En aquest sentit, el pro- 
jecte pretén també posar en valor el paleo-
paisatge barceloní com un patrimoni cultural 
més de la ciutat. Aquest valor patrimonial i 
paisatgístic en un context urbà constitueix 
un plantejament innovador en els estudis 
paleoambientals; alhora, reforça el valor 
patrimonial dels barris no centrals de la 
ciutat i referma la interconnexió dels barris 
amb el centre històric. Aquesta proposta 
comença a materialitzar-se en alguns projec-
tes del Servei d’Arqueologia, com el Pla 
director del rec Comtal, que integra en la 
gestió d’un element arqueològic aspectes 
paleopaisatgístics, que dinamitzaran l’ele-
ment en la trama urbana i contribuiran a la 
difusió del patrimoni paleopaisatgístic i 
paleoambiental de la ciutat.

humana intensa ha comportat que el paisatge 
barceloní hagi estat transformat des d’antic 
(rierA, 1995), en períodes com el romà, en 
què es produeix una extensa reorganització 
territorial i paisatgística (PAlet, 1997).  
A Barcelona, aquesta història paisatgística es 
completa amb un fort desenvolupament urbà 
(bAnkS, 1984) i, en última instància, amb el 
naixement d’un paisatge industrial i plena-
ment urbà. Una de les innovacions que es 
proposen en el projecte PaleoBàrcino és res- 
seguir la història del paisatge barceloní més 
enllà del paisatge estrictament rural i abordar 
també, des la perspectiva paleoambiental, 
la creació d’ecosistemes suburbans, urbans i 
industrials.

D’altra banda, la perspectiva socioambiental 
des d’una òptica històrica pot tenir també 
una aplicació en la gestió actual de l’espai i els 
recursos de Barcelona. Així, aquesta plana 
litoral constitueix un indret dinàmic i especial- 
ment vulnerable, perquè suporta importants 
concentracions humanes en un medi d’alta 
densitat i d’una important activitat socio- 
econòmica (GIECC, 2014). Aquestes planes 
litorals mediterrànies són, per les seves 
característiques geogràfiques i per l’alta 
pressió demogràfica i econòmica, zones molt 
sensibles a l’impacte humà i al canvi climàtic 
actual (GIECC, 2014; diverSoS AutorS, 2010; 
AMB, 2013). Aquests sectors són especialment 
sensibles a l’erosió del litoral (ascens del nivell 
marí, càrrega sedimentària) i a l’escassetat 

Fangs orgànics medievals al front portuari de la ciutat. 
Extracció de mostres per a la realització d’un estudi 
multiproxy.
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El projecte integra un equip de sedimentò-
legs i geomorfòlegs litorals, format per 
Ramon Julià, Albert Ventayol (Bach&Ven-
tayol) i Jordi Montaner (Geoservei); paleo- 
ambientalistes i paleopaisatgistes, com ara 
palinòlegs (Santiago Riera i Núria Cañellas, 
de la Universitat de Barcelona; Yannick 
Miras, del Muséum National d’Histoire 
Naturelle – CNRS; Anna Ejarque, de Geolab- 
CNRS), estudiosos dels mol·luscs (Rena 
Veropoulidou, del Museum of Bizantine 
Culture), dels ostracodes (Francesc Mesquita, 
de la Universitat de València), dels foraminífers 
(Juan Usera, de la Universitat de València), 
dels gasteròpodes (Vicenç Bros, del Servei de 
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona) 
i dels diatomees (Jane Reed, de la University 
of Hull). Els estudis de carbons i fauna 
procedents de jaciments van a càrrec de 
Llorenç Picornell, de la Universitat de les Illes 
Balears, i Jordi Nadal, de la Universitat de 
Barcelona. Un notable equip coordinat pel 
Servei d’Arqueologia i l’empresa Atics fa el 
seguiment arqueològic: Carme Miró, Marta 
Fàbregues i Jordi Ramos, amb la col·labora-
ció d’Hèctor Orengo, del McDonald Institute 
for Arcaheological Research. El seguiment de 
la documentació històrica el fan Philip 
Banks, de la Universitat de Barcelona, 
i Carles Vela, documentalista i historiador.

Estructura del projecte

El projecte s’estructura en dos grans blocs. El 
primer se centra en els aspectes paleoambien-
tals, i el segon, en l’ocupació humana de 
l’espai i en els sistemes d’ús del territori, com 
també en l’explotació dels recursos naturals.

A continuació detallem els aspectes paleo- 
ambientals i paleopaisatgístics que es duen a 
terme. 

En primer lloc, la caracterització geomorfo-
lògica i l’evolució del litoral barceloní es  
basa en: 

 – La recollida i la georeferenciació de la 
informació sedimentològica del subsol 
obtinguda per les empreses de geotècnia. 

 – La descripció directa de sediments obtin-
guts en sondeigs geotècnics, en perfils 
d’obres i en intervencions arqueològiques.

 – L’obtenció de nous registres sedimentaris 
superficials i profunds mitjançant sondes 
mecàniques i manuals. 

Amb els registres sedimentaris obtinguts es 
duu a terme la descripció litològica i sedi-

L’equip

El projecte PaleoBàrcino neix de la coordina-
ció entre la Secció de Prehistòria i Arqueolo-
gia de la Universitat de Barcelona i el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona (Santiago Riera 
i Carme Miró, respectivament) i, per primer 
cop, incorpora als estudis paleopaisatgístics 
gestors de l’espai urbà i del patrimoni arqui- 
tectònic, com l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona 
(Marc Aureli Santos) i les empreses munici-
pals Barcelona Gestió Urbanística, SA 
(BAGURSA) i Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA (BIM/SA). Així mateix, en el 
moment de l’inici del desenvolupament del 
projecte, són diversos els districtes i les àrees 
municipals que s’han ofert a col·laborar  
—ajuda que està resultant bàsica—, com el 
Districte de Sant Andreu i Barcelona Cicle 
de l’Aigua, SA (BCASA).

Extracció de mostres sedimentàries en registre continu al fossat romà de la intervenció 
del carrer del Sotstinent Navarro.

Descripció litològica d’un sondeig geotècnic al solar del Mercat del Bon Pastor, 
emmagatzemat en caixes. 
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romà i del rec Comtal (el Born, la plaça de 
les Glòries, etc.) i, molt especialment, 
a partir de l’estudi multiproxy dels sediments 
que l’han anat reblint al llarg dels anys. 
Paral·lelament, s’ha avançat en la recopilació 
i l’estudi de la documentació escrita medie-
val i moderna sobre les estructures hidràuli-
ques de Barcelona al llarg del temps. 

En relació amb els usos antròpics dels recur-
sos naturals, es duu a terme l’estudi arqueo- 
biològic dels recursos vegetals (estudi de 
carbons i llavors) i animals (mamífers, aus, 
mol·luscs i peixos) de sediments procedents 
d’intervencions arqueològiques. Actualment, 
aquests estudis bioarqueològics se centren 
sobretot en les intervencions del carrer del 
Sotstinent Navarro i del conjunt arqueològic 
d’El Born CCM. Aquestes dues intervencions 
han constituït uns grans laboratoris per dur a 
terme els primers estudis bioarqueològics en 
context urbà a Barcelona, amb l’objectiu de 
determinar el comerç i el consum de recur-
sos biòtics a la ciutat.   
n Santiago Riera,* Carme Miró; rieram@
ub.edu, cmiro@bcn.cat

* Secció de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de 
Barcelona
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Els sediments procedents del rec Comtal aporten 
informació de gran vàlua sobre el règim hídric i la 
història de l’estructura. Vista del rec Comtal a  
la intervenció del carrer del Dos de Maig cantonada  
amb la plaça de les Glòries.

3. http://cartaarqueologica.bcn.cat.
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Baluard de Sant Antoni. 
Foto: Agustín Gamarra
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Carrer dels Àngels, 2-10  
Carrer del Carme, 40-44 
Carrer de les Floristes de les 
Rambles, 8B-16

Cronologia: Segle XVIII.
Paraules clau: Convent del Carme. Rajoles de 
cartabó.

El projecte inicial preveia la realització de 
tres rases que, sense solució de continuïtat, 
s’estenien pels carrers dels Àngels, Carme i 
Floristes de la Rambla, encara que finalment 
aquest últim tram no es va arribar a fer, atès 
que una obra prèvia ja havia instal·lat els 
tubs per canalitzar els cables. D’altra banda, 
la rasa del carrer del Carme va ser negativa i 
només la del carrer dels Àngels va proporcio-
nar resultats positius.

A la vorera davant del número 4 d’aquest 
carrer es va documentar un paviment obrat 
amb rajoles i morter de calç al llarg d’un 
tram de 2,50 m i a 0,60 m de profunditat. 
Estava molt malmès per altres serveis i el 
grau de conservació era dolent. No tenia 
l’estrat d’amortització originari perquè un 
servei elèctric que passava per damunt seu el 
va fer desaparèixer. També en aquest petit 

espai es va documentar a la mateixa cota una 
estructura que sembla era un dipòsit integrat 
en el paviment, del qual només es poden 
veure tres parets: un costat d’1 m de llarg 
i 10 cm de dues més que s’endinsen pel tall 
de la rasa vers la façana de l’edifici actual. 
Cap de les estructures no es va haver de 
desmuntar ja que els tubs es van passar pel 
damunt per no afectar-les.

El punt on s’han trobat el paviment i el 
dipòsit està dins els límits de l’antic convent 
del Carme –fundat al segle xiii com a seu de 
l’orde carmelita–, segons es pot comprovar 
amb la superposició del plànol actual amb el 
parcel·lari de Garriga i Roca del 1858-1860, 
quan encara restava dempeus el convent (no 
obstant, entre el 1835 i el 1872 va passar a 
mans de l’ajuntament i s’hi establí la Univer-
sitat Literària). Tenint en compte que 
després de l’enderrocament (l’any 1874) es 
van aixecar els edificis que encara avui dia 
ocupen el seu lloc, el paviment localitzat 
només pot pertànyer al convent. El terminus 
post quem ens el proporciona l’estrat docu-
mentat sota la pavimentació, on s’ha recupe-
rat ceràmica blava catalana de la segona 
meitat del segle xvii. Entre les rajoles que 
formaven el paviment n’hi havia del tipus 
conegut com de «cartabó», amb decoració en 
verd i blanc dividida per la diagonal. És un 
motiu decoratiu amb una àmplia vigència 
temporal, que va des del segle xvi fins al 
present, és a dir, dintre del marc cronològic 
aportat per l’estratigrafia. Amb totes aques-
tes dades es pot afirmar que la construcció 
d’aquest paviment i dipòsit es produí en algun 
moment imprecís del segle xviii. Tenint en 
compte que l’edifici va estar en funciona-
ment entre el 1294 i el 1872, estem davant 
d’unes obres producte d’alguna reforma, 
arranjament o ampliació tardana d’aquella 
edificació centenària.  n José Manuel Espejo 
Blanco

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer dels Àngels, 2-10 / 
Carrer del Carme, 40-44 / 
Carrer de les Floristes de 
les Rambles, 8B-16

Districte 
Ciutat Vella

Dates
21 de març – 15 d’abril 
de 2016

Codi
029/16

Motiu
Obres per a la instal·lació 
d’una nova línia de la 
xarxa elèctrica de baixa 
tensió

Promotor/Propietari
Endesa Distribució 
Elèctrica, SLU / 
Ajuntament de Barcelona

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 del paviment i dipòsit dins la rasa del 
carrer dels Àngels. 
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Camí Antic de València, 82-90

Cronologia: Època moderna. Època contemporània.
Paraules clau: Adoberia del segle XVIII.

El projecte inicial preveia la realització de 
deu cales i tres sondejos geotècnics repartits 
pel solar, amb la finalitat d’advertir possibles 
contaminacions del sòl provocades per 
l’activitat de tallers mecànics de reparacions 
en el terreny. Per això, des del Servei d’Ar-
queologia de Barcelona es va proposar 
aprofitar aquests treballs previs a l’inici de 
les obres per fer un control arqueològic 
simultani i es va suggerir, a més a més, 
l’execució de dues rases longitudinals en 
sentit nord-oest – sud-est i sud-oest – nord-est 
(de 30 m de longitud), que permetrien 
aprofundir en el coneixement de les restes 
arqueològiques que poguessin trobar-se al 
subsol del solar. Així, es van fer tres sondejos 
geotècnics que van permetre establir una 
seqüència estratigràfica general del terreny: 
entre 1 i 1,50 m de profunditat apareixien 
arenes molt fines (substrat geològic); als 3 m 
es documentava ja el nivell freàtic, i entre el 
nivell superficial i 1,5 m, es va verificar un 
estrat d’aportació antròpica, amb materials 
del segle xx.

De les deu cales obertes, quatre van donar 
un resultat negatiu i van proporcionar la 
mateixa estratigrafia: un primer estrat 
aportat superficial format per una matriu de 
grava, amb presència de sorres fines, algunes 
pedres i restes de runa, material constructiu 
i deixalles (plàstics, llaunes, draps, etc.); per 
sota (entre 0,60 i 1,50 m de profunditat), un 
estrat de sorres fines barrejada amb sediment 
més argilós i que contenia una mica de 
material antròpic, com runa i deixalles, i 
finalment, el nivell de sorres fines (de platja), 
estèrils.

Les altres sis cales i les dues rases van propor-
cionar resultats positius, que es poden 
dividir en dos grups. No obstant, s’ha de dir 
que en una intervenció arqueològica que no 
consisteix en l’excavació en extensió del 
terreny implicat és molt complicat relacionar 
entre si totes les estructures documentades, 
perquè la dispersió d’aquestes estructures 
impedeix reconstruir el quadre complet que 
dibuixaven. Tenint en compte que era 
coneguda ací la presència, des del 1792, 
d’una adoberia i la posterior parcel·lació de 
les seves naus i espais per condicionar-los 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Camí Antic de València, 
82-90 

Districte
Sant Martí

Dates
1-10 d’agost de 2016

Codi
069/16

Motiu
Obres de construcció 
d’un equipament docent

Promotor/Propietari
Consorci d’Educació de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
José Manuel Espejo 
Blanco

Equip
Míriam Esqué Ballesta

Aixecament de 
planimetria
Míriam Esqué, José 
Manuel Espejo

Digitalització de plànols
Àlex Moreno Gómez

Estudi mediambiental
Applus

Fotografia
José Manuel Espejo 
Blanco

Vista d’una cala, amb una canalització i part d’un dipòsit de l’antiga adoberia d’època moderna.
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com a tallers de reparació mecànica durant 
la primera meitat del segle xx, sí que s’han 
pogut establir dos conjunts d’estructures a 
partir de la factura constructiva i els materials 
que s’hi van emprar (atès que l’amortització 
era la mateixa en tots els casos: finals del 
segle xx):

1. Les estructures obrades amb morter de 
calç i material constructiu propi de moments 
anteriors als segles xx i xix, i que es poden 
vincular amb les estructures originals de 
l’adoberia. Evidentment, algunes podrien 
haver estat construïdes al llarg del segle xix, 
però avui dia no és possible discriminar 
entre les unes i les altres i, en principi, es pot 
definir que eren estructures de l’adoberia 
d’època moderna. Es tracta de dos pavi-
ments de calç i un de rajoles, dos dipòsits i 
quatre canalitzacions de maons massissos, 
sempre amb morter de calç.

2. Les elaborades amb ciment pòrtland i 
materials del segle xx, com totxanes, o els 
paviments de ciment hidràulic, que fàcilment 
es poden relacionar amb elements construïts 
en l’etapa posterior, durant l’ús de l’espai 
com a tallers. Es van documentar un total de 
deu estructures: tres paviments hidràulics, 
dos dipòsits, dues canalitzacions i tres 
pavimentacions de ciment que podrien ser 
plataformes de sustentació per a maquinària.  
n José Manuel Espejo Blanco
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Cronologia: Segle XIV – 1717.
Paraules clau: Mercat del Born. Barri de la Ribera. Casa Corrales. Bornet.

El programa ArqueoBorn, d’El Born Centre de Cultura i Memòria, 
té com a objectiu la recerca i la posada en valor del jaciment i dels 
seus testimonis materials, com també la divulgació, la participació i la 
internacionalització. El subsol de l’antic mercat ha estat excavat en 
diferents moments de la seva història, sempre de manera subsidiària 
per a un projecte constructiu d’un equipament: una facultat, una 
biblioteca o el mateix El Born CCM. Aquestes intervencions han 
posat al descobert les restes d’una seixantena de cases i nou carrers 
del barri de la Ribera, enderrocat l’any 1717 per a la construcció 
d’una ciutadella i la seva zona de seguretat.

En la intervenció dels anys 2001-2002, per indicació dels tècnics del 
Servei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i del Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona, es va decidir aturar 
l’excavació quan es trobés un paviment, ja fos de pedra, rajola o terra. 
Aquest fet va provocar que el 60 % del jaciment del Born estigui 
intacte, tal com va quedar l’any 1717. En alguns casos hi ha una 
diferència de cota dins d’una mateixa casa, ja que en algun punt es va 
arribar a esgotar l’estratigrafia, però en d’altres es conserven pavi-
ments del segle xv a pocs metres de paviments de la darrera fase d’ús.

Com que la major part dels àmbits i carrers conservats a l’interior  
de l’antic Mercat del Born estan intactes, s’aprecia molt bé la idea de 
conjunt d’aquesta part de la ciutat de Barcelona abans de l’enderroc. 
Però, alhora, també dificulta el coneixement de com eren en els 
períodes històrics anteriors. És per això que, des de la implementació 
del programa ArqueoBorn l’any 2015, es va plantejar la possibilitat de 
fer, com a mínim, una intervenció arqueològica preventiva al subsol 
del Born. Conjuntament amb el Servei d’Arqueologia de l’Ajunta-
ment de Barcelona i la Universitat de Barcelona es va optar per la 

Antic Mercat del Born. Casa Corrales

Monlleví, Judith Peix, 
Daniel Sáez, Sergi 
Sánchez

Coordinadora de 
restauració (El Born 
CCM)
Eugènia Bort Tena

Empresa de restauració
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Equip de restauració
Alejandra Miró, 
Montserrat Soriano

Aixecament de 
planimetria
Antoni Fernández, 
Emiliano Hinojo, Rafael 
Piera 

Digitalització de plànols
Antoni Fernández, Alba 
Moya

Fotografia 
Antoni Fernández, 
Emiliano Hinojo, Pere 
Virgili

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 
27 de juny – 29 de juliol 
de 2016 
5-30 de setembre de 
2016 
2 de novembre – 3 de 
desembre de 2016

Codi 
053/16

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 

Promotor/Propietari 
El Born Centre de Cultura 
i Memòria (Institut de 
Cultura de Barcelona – 
Ajuntament de 
Barcelona)

Empresa d’arqueologia 
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica 
Antoni Fernández 
Espinosa

Equip d’arqueologia
Emiliano Hinojo, Rafael 
Piera, Artur Agustí, Lluís 
Campuzano, Josefa 
Huertas

Estudiants del grau 
d’Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona
Cintia Alonso, Júlia Coso, 
Tània Escuer, Maria 
Franco, Andrea Gamo, 
Cynthia González, Marta 
León, Alba Marquès, Sara 

Detall de l’àmbit número 19 de la casa Corrales abans de la intervenció. Foto: Antoni 
Fernández (El Born CCM)
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obra, sinó que formava part d’un projecte de 
recerca del jaciment. Els punts on es va 
intervenir no van ser casuals, tot el contrari: 
es van triar dos àmbits de la casa Corrales del 
jaciment del Born (gArciA eSPuche, 2009: 
174-179; SAnPere i miquel, 1911: xlii). La casa 
Corrales és la primera de les cases on s’està 
duent a terme un projecte de recerca multi-
disciplinari, que consta d’estudis de fauna, 
pol·len i fitòlits, com també un retorn als 
arxius, per fer una revisió de tota la docu-
mentació conservada de la casa i dels seus 
habitants. Contemporàniament, es va fer una 
revisió dels materials ceràmics trobats a la 
casa i conservats a l’Arxiu Arqueològic per 
intentar millorar les datacions obtingudes en 
la intervenció de l’any 2001. És per això que 
es va optar per fer la primera intervenció en 
els àmbits número 19 i número 16 de la casa, 
en el primer cas aixecant el darrer paviment 
de pedra que cobria l’àmbit i excavant fins a 
esgotar l’estratigrafia i, en el segon cas, 
finalitzant l’excavació d’una part residual 
que havia quedat per sota de la base d’una 
claveguera.

Un altre aspecte que va fer triar l’àmbit 
número 19 van ser els problemes de conser-
vació de l’enllosat de l’àmbit, on es pot veure 
un tauler del joc de l’alquerc, gravat en una 
de les pedres. Les humitats localitzades  
per la zona del rec Comtal havien pujat per 
capil·laritat des dels murs perimetrals fins al 
paviment i havien provocat eflorescències 
salines que, si no s’hagués actuat, podrien 
haver posat en perill la conservació del 
paviment.

Actuació a l’àmbit número 19 i resultats 
obtinguts

El primer a actuar va ser l’equip de restaura-
ció, que va fer un calc de totes les lloses del 
paviment i les va numerar. Posteriorment, es 
van anar extraient una per una i es van anar 
dipositant al llarg del carrer de na Rodés, on 
es van netejar en profunditat i es va aplicar 
un procediment per extreure totes les sals.

Un cop extret el paviment, es va fer una 
excavació en extensió al llarg de tot l’àmbit 
fins a esgotar l’estratigrafia, d’1,5 m de 
potència. En el procés d’excavació es van 
identificar diferents successions de paviments 
de terra piconada i anivellaments amb 
abundants cendres i carbons. En aquests 
nivells cendrosos (datats d’entre els segles xv 
i xvi) es van recuperar molts fragments de 
fauna amb marques de ganivet; els ossos 

realització d’una campanya d’excavació 
arqueològica amb estudiants del grau 
d’Arqueologia de tercer i quart, amb el 
suport d’un equip d’arqueòlegs professio-
nals, amb la ràtio d’un professional de 
l’arqueologia per cada dos alumnes. Aquesta 
excavació va entrar a formar part de les 
pràctiques de la carrera. El Born CCM 
aposta, doncs, per la col·laboració en la 
formació dels futurs arqueòlegs del país, 
començant per la Universitat de Barcelona, 
però amb el desig d’obrir la col·laboració a 
més universitats.

Per primera vegada es va fer una intervenció 
arqueològica que no era subsidiària de cap 

Detall d’un nivell d’ús documentat a l’interior de l’àmbit número 19 de la casa Corrales. 
Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)

Detall d’un anivellament de cendres a l’interior de l’àmbit número 19 de la casa 
Corrales. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)
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estan en fase d’estudi, però estan donant 
moltes sorpreses que, si es confirmen, 
podrien aportar molta informació sobre 
fauna exòtica a la Barcelona d’època moder-
na. En tota l’excavació només es va documen-
tar una estructura a l’interior de l’àmbit 
número 19: es tractava d’un petit envà fet 
amb rajoles que separava dos espais a tocar 
de la paret sud de l’àmbit i que va estar 
construït i amortitzat cap a mitjan segle xvi. 

Un altre aspecte destacable de la intervenció 
va ser la documentació d’una reforma 
integral del mur de façana nord de l’edifica-
ció, datada del segle xv. Sempre que s’havia 
pogut esgotar l’estratigrafia, tant a l’interior 
del Born com als carrers circumdants, 
s’havia pogut datar la construcció dels murs 
d’entre finals del segle xiii i començaments 
del segle xiv (també en les parts excavades de 
la casa Corrales). En el cas d’aquesta inter-
venció, la construcció del mur de façana, tant 
pels materials de rebliment trobats a l’inte- 
rior de la trinxera com pels estrats tallats per 
aquesta trinxera, marquen la construcció del 
mur de façana nord al segle xv.

Actuació a l’àmbit número 16 i resultats 
obtinguts

L’actuació a l’àmbit número 16 va ser molt 
diferent de l’anterior. L’objectiu era el 
desmuntatge d’una base de claveguera, que 
havia quedat creuant l’àmbit d’est a oest, i 
excavar els nivells que van quedar com a 
testimoni. La intervenció en aquest punt va 
permetre recuperar materials inèdits, com 
ara una cullera de mareperla o l’aixeta d’una 
bota de vi, tots dos objectes en un nivell datat 
del segle xvi. Pel que fa a l’estratigrafia, 
coincidia totalment amb els estrats excavats 
l’any 2001. Finalment, es va poder confirmar 
la datació del paviment de rajoles que 
cobreix l’àmbit, del segle xiv.  n Antoni 
Fernández Espinosa

Detall de l’estratigrafia sud de l’àmbit número 19 de la casa Corrales. Foto: Antoni 
Fernández (El Born CCM)

Detall de l’àmbit número 19 de la casa Corrales un cop finalitzada la intervenció. Foto: 
Antoni Fernández (El Born CCM)

Detall d’un paviment de rajoles datat del segle xiv que cobria l’àmbit número 16 de la 
casa Corrales. Foto: Antoni Fernández (El Born CCM)
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Procés d’excavació de l’àmbit número 16 de la casa Corrales. Foto: 
Pere Virgili (El Born CCM)

Procés d’excavació de l’àmbit número 19 de la casa Corrales. Foto: 
Pere Virgili (El Born CCM)

Tractament de conservació de les lloses de pedra del paviment de 
l’àmbit número 19 de la casa Corrales. Foto: Pere Virgili (El Born 
CCM)

Procés d’excavació de l’àmbit número 19 de la casa Corrales. Foto: 
Antoni Fernández (El Born CCM)
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planta de forma quadrangular, amb unes 
dimensions màximes de 2,40 x 2,60 m, però 
estava seccionada per les rases de dues canona-
des i una claveguera obrada amb maons de 
l’edifici, i només se’n conservaven 1,70 x 1,10 m 
i una profunditat documentada de 0,70 m.

A l’altra fossa, a uns 4 m de distància de 
l’anterior, es va documentar una rasa  
de 3 x 0,35 m i una profunditat de 0,40 m, 
que igualment retallava l’estrat geològic i 
també contenia restes òssies humanes, 
encara que en una quantitat sensiblement 
menor. Considerem que aquesta fossa es va 
fer a finals dels anys vint del segle passat, en 
el moment de construcció de l’edifici actual, 
conegut amb el nom de David, per tornar a 
enterrar bona part dels ossos que els matei-
xos treballadors havien desenterrat en 
trencar la fossa descrita anteriorment. Dona 
suport a aquesta hipòtesi el fet que alguns 
d’aquests ossos estiguessin tacats amb el 
mateix tipus de ciment pòrtland emprat a les 
obres de l’edifici.

Cronologia: Època moderna. Època contemporània.
Paraules clau: Restes antropològiques. Enterra- 
ment secundari. Convent de Santa Maria de Jesús 
de Gràcia. Edifici David.

Les obres comportaven el rebaix i l’excavació 
d’una planta semisubterrània ja existent. En 
el decurs d’aquests treballs es van localitzar 
un gran conjunt de restes òssies humanes 
mentre s’estava fent el buidatge del rebliment 
d’una rasa de sanejament, troballa que va 
motivar la intervenció arqueològica. 

Les tasques arqueològiques havien de 
delimitar completament la fossa trobada pels 
obrers i recuperar les restes esquelètiques 
que encara es conservaven. Alhora, s’havia 
de fer el control arqueològic del rebaix 
general de l’espai afectat per les obres, 
uns 600 m2, per localitzar altres possibles 
fosses d’enterrament. Els resultats s’expli-
quen a continuació.

Una primera fossa, que havia estat localitzada 
pels obrers de treballaven a l’obra, retallava el 
terreny geològic i tenia originàriament una 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Aribau, 230-240

Districte
Sarrià – Sant Gervasi

Dates
18 d’abril – 13 de maig 
de 2016

Codi
047/16

Motiu
Obres d’ampliació d’un 
local a la planta baixa de 
l’edifici

Promotor/Propietari
Mercadona / David, SA

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
José Manuel Espejo 
Blanco

Equip d’antropologia
Núria Armentano, 
Dominika Nociarovà

Aixecament de 
planimetria
José Manuel Espejo 
Blanco

Digitalització de 
plànols
Àlex Moreno Gómez

Estudi antropològic
Dra. Núria Armentano

Datacions 
radiocarbòniques
Dr. M. A. Tamers, D. G. 
Hood (Beta Analytic Inc. 
Miami, Florida)

Fotografia
José Manuel Espejo 
Blanco

Carrer d’Aribau, 230-240

Carrer d’Aribau, 230. La primera fossa una vegada delimitada. 
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L’excavació de les dues fosses va compor- 
tar l’exhumació d’un nombre molt important 
de restes òssies, que s’eleva a més de 5.000 
fragments. Les restes òssies estaven en contac-
te, superposades les unes amb les altres i 
ocupant tot l’espai disponible de les fosses; es 
presentaven en total desconnexió anatòmica, 
sense cap ordre ni organització i sense 
pràcticament sediment entre si. Les restes 
procedents de la primera fossa van ser més 
abundants que les de la segona; el nombre 
mínim d’individus (NMI) que representen la 
totalitat de les restes exhumades és de 167. 
En tots dos casos, la gran majoria de material 
ossi correspon a ossos llargs d’esquelets 
d’individus adults, la qual cosa implica una 
selecció prèvia.

Es van recollir mostres per fer cinc datacions 
per radiocarboni, totes de la primera fossa. 
Aquestes mostres corresponien a cinc dents 
d’individus adults, de sexe indeterminat. 
Això vol dir que la seva representativitat 
estadística és baixa, atès que es tracta de 
menys del 4 % del total. No obstant això, 
l’homogeneïtat global dels resultats propor- 
cionats per les datacions mitiga en part 
aquesta deficiència estadística i assenyala 
amb una certa versemblança al moment 
històric a què es poden atribuir les dates de 
mort dels individus implicats en l’anàlisi.

Les datacions radiocarbòniques convencio-
nals de les cinc mostres són les següents:

1) 200 ± 30 BP; 2) 250 ± 30 BP; 3) 180 ± 30 
BP; 4) 180 ± 30 BP; 5) 240 ± 30 BP

Vistes conjuntament, es pot observar que, 
a 2 sigmes (95,4 % de probabilitat), es confi- 
guren dos grans grups:

En un primer grup, les mostres 1, 3 i 4 
concentren percentualment la màxima 
probabilitat en la segona meitat del segle 
xviii, amb aproximacions que superen 
àmpliament el 50 %. En un segon grup, les 
mostres 2 i 5 fan envellir sensiblement les 
aportades per les tres anteriors atès que 
presenten una probabilitat que arriba fins al 
55 % en el segment que es mou entre el 
1626 i el 1681. És a dir, són individus 
representatius d’altres que formaven part 
del conjunt general i que van viure durant 
el segle xvii, sense descartar que algú 
arribés a néixer al segle xvi.

No podem sinó inferir que l’absència del seg- 
ment corresponent a la primera meitat del 
segle xviii és conseqüència de la baixa repre-
sentativitat de la mostra utilitzada en l’anàlisi.

Creiem que l’opció més plausible sobre 
l’origen dels ossos és el cementiri del convent 
de Santa Maria de Jesús de Gràcia, per les 
raons que s’expliquen tot seguit. 

L’actual parròquia de Santa Maria de Gràcia 
està situada al carrer de Gràcia, 3. L’origen 
d’aquesta església prové del monestir francis-
cà de Santa Maria de Jesús de Gràcia, que va 
ser fundat per Alfons IV al primer terç del 
segle xv i estava situat a l’illa formada per 
l’actual carrer del Consell de Cent, el passeig 
de Gràcia, el carrer d’Aragó i el de Pau 
Claris. Al voltant del monestir es va anar 
formant un petit barri que va rebre el nom 
de Raval de Jesús i que, a causa de la seva 
situació, va ser destruït durant la guerra de 
Successió, el 1714. El 1825, l’església es va 
reconstruir quasi 1 km més amunt, dins de la 
vila de Gràcia. L’antic convent tenia un 
cementiri important ja que, a més de l’ús 
monacal, es va fer servir per enterrar les 
víctimes de les epidèmies que van assolar la 
ciutat entre el 1649 i el 1652. La troballa dels 
ossos s’ha fet a només 500 m a l’oest de la 
parròquia actual, on hi devia haver un espai 
deshabitat, o potser formava part de l’àrea 
d’influència de la parròquia construïda 
el 1825 i quedava, d’aquesta manera, sota 
l’empara del nou temple. És cert que la 
cronologia del cementiri és una mica més 
àmplia que l’aportada pel radiocarboni, però 
es podria utilitzar el mateix argument que 
s’ha fet servir per explicar l’absència del tram 
de la primera meitat del segle xviii a la 
cronologia aportada per les cinc datacions 
del C14. Així és, la cronologia de construc-
ció del convent abasta des del segon quart 
del segle xv fins al primer quart del xix, és a 
dir, uns 400 anys. La forquilla del radio- 
carboni cobreix únicament un període de poc 
més de 200 anys, ja que no presentava cap 
interval dins el segle xv. No obstant, donada 
l’escassa representativitat estadística de la 
mostra utilitzada (cal recordar que és menys 
del 4 % del total), és perfectament plausible 
que cap dels cinc individus utilitzats per a les 
datacions no hagués viscut en aquests dos 
primers segles. A més, el segle xvii va ser un 
moment d’especial incorporació de difunts 
al cementiri, ja que, com s’ha comentat, va 
acollir els nombrosos morts provocats per les 
epidèmies de pesta que van castigar la ciutat 
en els anys centrals d’aquest segle. I, de fet, 
les datacions ofereixen un quadre en el qual 
gairebé la meitat de la mostra presenta 
percentatges molt alts de probabilitat dins el 
marc del segle xvii, i especialment entre 
mitjan i la segona meitat d’aquest segle.  
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destruït definitivament i reconstruït a la 
vila de Gràcia, a 1 km de distància de l’antic i 
a 0,5 km del lloc on van ser enterrats els ossos 
exhumats i seleccionats per a tal fi, i que van 
motivar aquesta intervenció arqueològica.   
n José Manuel Espejo Blanco

Per tant, es pot considerar que, donades les 
limitacions estadístiques que presenten 
les mostres datades per radiocarboni, és per- 
fectament versemblant defensar com a origen 
dels ossos trobats al carrer d’Aribau l’antiga 
necròpolis del monestir franciscà de Santa 
Maria de Jesús de Gràcia que era, a més a 
més, el cementiri històric més proper al lloc 
de la intervenció.

En conclusió, amb les dades actuals es pot 
afirmar inequívocament que: primer, aquest 
conjunt de restes esquelètiques abasten una 
cronologia àmplia, com a mínim pertanyents 
a individus que van viure des de finals del 
segle xvi fins finals del xviii i, segon, el conjunt 
es podria relacionar amb l’enterrament 
secundari d’unes restes exhumades d’algun 
cementiri de la ciutat, existent al segle xvi i 
clausurat a la primera dècada del segle xix. 
Davant d’aquestes conclusions, s’estima com 
l’opció més versemblant la procedència dels 
ossos de l’antic cementiri del monestir de 
Santa Maria de Jesús de Gràcia, traslladats 
entorn dels anys 1823-1825, moment que és 

Carrer d’Aribau, 230. La segona fossa una vegada 
delimitada.
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quart del segle i dC i el segle iv dC (hernán-
dez-gASch, 2006).

La planta baixa, on es va intervenir, està 
dividida en tres cossos rectangulars, dos amb 
entrada des del carrer i un altre dividit en 
dos espais a cotes diferents i amb entrades 
des de la placeta, respectivament. A escala 
metodològica, es va dividir la finca respec-
tant els tres cossos principals i amb nomen-
clatura consecutiva, és a dir, cos A i cos B, la 
façana dels quals donava al carrer d’Ataülf, i 
cos C, amb façana a la placeta. En total, es 
van fer 23 rases i quatre sondejos, que van 
resultar positius en la seva majoria i que es 
desglossen seguidament. 

Al cos A es va començar amb una rasa 
informativa que travessava longitudinalment 
el local, com també dos sondejos. El resultat 
positiu d’aquests sondejos condicionà el 

Cronologia: Època romana. Època medieval. Època 
contemporània.
Paraules clau: Opus signinum. Murs.

La finca objecte d’intervenció és un edifici 
construït entorn de l’any 1858, possiblement 
damunt una construcció anterior, i consta de 
planta baixa i quatre plantes amb façana al 
carrer d’Ataülf i una altra façana que dona a 
la placeta. La importància d’aquesta finca 
rau en el fet que es troba dins el recinte 
emmurallat de Bàrcino, ocupant el sector 
central del castellum baiximperial i en una 
zona on s’han documentat unes possibles 
termes datades dels segles i i ii dC, segons 
intervencions arqueològiques realitzades als 
voltants, com a l’edifici del carrer del Rego-
mir, 6 / carrer d’Ataülf, 9, entre el gener i el 
maig de 2004, quan es van documentar 
restes d’una cronologia d’entre el darrer 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Ataülf, 7

Districte
Ciutat Vella

Dates
Fase I: 4-15 de juliol de 
2016. Fases II i III: agost 
de 2016 – febrer de 2017

Codi
083/16

Motiu
Obres de rehabilitació

Promotor/Propietari
Keyrock Capital Ataulf, SL

Empresa d’arqueologia
Arqueòlegs.cat

Direcció tècnica
Òscar Trullàs i Ledesma 
(fase I), Júlia Miquel i 
López (fase II i III)

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de 
plànols i fotografia
Júlia Miquel i López

Carrer d’Ataülf, 7

Planta de traves realitzades.
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ment d’opus signinum que es va poder resse-
guir en totes les rases realitzades a l’espai i 
que s’adossava a un contrafort bastit amb 
carreus de pedra petits seguint la tècnica 
d’opus vittatum. Al costat oest, per la banda 
de l’actual carrer, a la trava 1, es va documen-
tar un altre paviment d’opus signinum a una 
cota inferior. Al peu del contrafort es va 
trobar un paviment o un recreixement 
format per diverses peces de maons bessalis. 
Finalment, en excavar la totalitat del contra-
fort se’n va poder trobar la banqueta, que 
consistia en una trava contínua. Delimitant 
el nou paviment aparegut es va poder 
constatar que el mur mitger de la finca i la 
banqueta de fonamentació recolzen en part 
damunt un mur de carreus de pedra de la 
mateixa cronologia romana, associat al 
paviment i al contrafort. A la trava 6 també 
es va poder excavar una sitja que tallava el 
paviment d’opus signinum i que va permetre 
observar part d’una canalització amb volta 
encofrada.

Al cos B van resultar positives les rases per a 
les traves 11, 16 i 17, que van permetre 
recuperar part d’un paviment d’opus signinum 
que no presentava relació amb cap estructu-
ra. Quant a la trava 16, fou positiva d’estruc-
tures, i a l’espai delimitat per la rasa es van 
trobar les restes d’un paviment d’opus 
signinum relacionat amb un mur, de trajectò-
ria nord-sud, del qual només es va poder 
determinar una llargada de 85 cm i una 
amplada de 80 cm. Estava bastit amb carreus 
molt petits lligats amb morter de color 
ataronjat. Així, es va poder excavar fins una 
potència de 40 cm i es va trobar part de la 
trinxera de fonamentació, molt alterada per 
una llosa de formigó d’una obra prèvia que 
es trobà al sector central de l’àmbit.

Finalment es va intervenir al cos C, que té 
accessos a la placeta. Aquest sector està 
format per dos àmbits prou diferenciats, amb 
accessos independents i una diferència de 
cota de més de 80 cm, que motivà que a 
escala metodològica es dividís en dos àmbits: 
el sector C-1, corresponent a l’àmbit que fa 
cantonada amb el carrer d’Ataülf i el sec-
tor C-2, el situat en una cota superior i que té 
l’accés per la placeta. Quant a rases positives, 
va resultar positiva la trava 13 (sector C-1), 
feta seguint la línia interior de la façana que, 
en sentit longitudinal, dona a la placeta.

La seva realització va permetre documentar 
en tota la rasa un paviment d’opus signinum en 
molt bon estat de conservació, però sense 
cap relació amb cap altra estructura. Es va 

seguiment de tota l’obra, tal com estava 
previst al projecte d’intervenció arqueològica 
redactat pel Servei d’Arqueologia de Barcelo-
na. D’aquesta manera, al cos A es van fer 
quatre traves perimetrals i quatre traves 
transversals; al cos B es van fer tres rases 
perimetrals i tres rases transversals, i, 
finalment, al cos C es van fer tres rases 
perimetrals, una rasa longitudinal i quatre 
de transversals i dos sondejos informatius.

Al cos A, les rases per fer les traves donaren 
com a resultat la documentació de cinc 
dipòsits rectangulars de diferents dimensions 
relacionats amb les activitats que es portaven 
a terme al local, com també algun mur de 
cronologia moderna que subdividia l’espai i 
que va ser afectat. Seguidament, es va 
localitzar, sota nivells de reompliment que 
donaven material romà i modern, un pavi-

Cos A. Trava 1. Estructura del contrafort i elements relacionats.

Cos B. Trava 16. Mur de cronologia romana.
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Els sondejos informatius realitzats als 
cossos A i C donaren com a resultat la docu- 
mentació del paviment d’opus signinum que 
va aparèixer durant la realització de les rases 
per a les diferents traves de reforç estructural 
que es van fer.

Com a conclusions preliminars, i a l’espera de 
la realització de la memòria pertinent, es pot 
avançar que l’excavació de diverses rases als 
baixos de la finca va permetre documentar 
diferents fases d’ocupació de l’espai. Primer, 
es va documentar una fase romana, present 
al cos A en una àrea de 5 m d’amplada i una 
longitud de més de 15 m pavimentada amb 
opus signimum, relacionat amb un contrafort, 
i un altre paviment a un nivell inferior, com 
també un tram d’una canalització encofrada. 
Al cos B, restes més escasses també d’opus 
signinum i les restes d’un mur i, al cos C, 
també mostres de dos nivells de pavimenta-
ció d’opus signinum, segurament relacionats 
amb el gran complex termal proper. Tot 
seguit, es va poder documentar una fase 
medieval, present als murs documentats al 
cos A i a un seguit de petits contraforts 
apareguts a la trava 1 i també documentats a 
les traves 11 i 14, al cos C-1. I finalment, una 
fase contemporània, relacionada amb 
l’actual finca i que estava present als cinc 
dipòsits documentats a les traves 3 i 14.   
n Júlia Miquel i López
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poder documentar una llargada de gaire-
bé 4 m i una amplada de 60 cm, i es va trobar 
a 1,57 m de potència respecte a la cota del 
carrer. Al sector C-2 es va documentar, al 
segon tram de la trava 12, part d’un mur i la 
seva banqueta de fonamentació. Aquest mur 
amb prou feines es va poder documentar al 
perfil, estava bastit amb pedres lligades amb 
morter i conservava una llargada de 55 cm 
amb una banqueta de fonamentació sobre 
una plataforma de pedres lligades amb 
morter. Finalment l’excavació de la trava 14, 
ubicada al peu del mur que fa de partió amb 
la finca veïna, va permetre trobar la continuï-
tat del mur documentat a la trava 12, com 
també diversos serveis soterrats relacionats 
amb la finca i, seguidament, sota reompli-
ments amb material modern i medieval, les 
restes d’un paviment d’opus signinum, sobre 
el qual es van bastir els murs de la finca.

Cos C-1. Trava 12. Mur documentat.

Cos C-2 Trava 14. Vista general.
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que a més es conservava en tot el seu traçat, 
no ha estat fins a l’any 2016 que aquest 
element històric ha protagonitzat un projecte 
d’urbanització, després de tres alcaldies 
diferents i més de 10.000 m2 edificats de bell 
nou al seu voltant.

El projecte urbanístic dedicat al baluard de 
Migdia preveia l’enjardinament d’una part 
de l’interior, la construcció d’una zona de 
pas per darrere seu, entre els carrers d’Ocata 
i de la Marquesa, i la instal·lació del seguit 
de serveis, aigua i enllumenat, que acompa-
nyen aquesta mena de treballs. Traduït en 
termes arqueològics, es necessitava rebai-
xar 1,50 m el 70 % de l’extensió del baluard, 
i deixar l’espai restant per a la zona de pas 
abans esmentada.

Abans de l’excavació extensa es van fer un 
seguit de sondeigs a la part del baluard que 
quedaria coberta per la construcció del pas 
de vianants esmentat més amunt. En aques-
tes cales es va poder comprovar l’escadussera 
afectació d’elements posteriors a la construc-
ció del baluard, entre els quals cal destacar 
un pou i una cisterna, tots dos amortitzats 
amb l’enderroc de la fortificació a la dècada 

Cronologia: Segle XVI – segle XIX.
Paraules clau: Baluard de Migdia. Muralla de Mar. 
Botigues.

Amb aquesta darrera intervenció es tanca el 
seguit d’excavacions arqueològiques que en 
els darrers anys s’han anat duent a terme al 
que fou el solar de l’antiga estació de Roda-
lies. Des de la primera intervenció iniciada a 
mitjan 2006, diverses obres, amb més o 
menys encert urbanístic, s’han anat projec-
tant sobre aquest espai, i han possibilitat 
l’excavació d’una notable quantitat de 
terreny caracteritzat per una coherència 
particular derivada del seu esdevenir històric 
i la seva situació a tocar de les muralles. Tot i 
això, és justament la dependència dels 
criteris urbanístics, o en ocasions també per 
la manca d’aquests criteris, que s’ha produït 
el fet curiós que no hagi estat fins a aquesta 
darrera intervenció que s’hagi pogut excavar, 
de manera limitada, l’interior del baluard de 
Migdia, el qual, al cap i a la fi, és el principal 
element patrimonial localitzat i conservat. 
Dit d’una altra manera, si des de la tercera 
setmana d’agost del 2006 vam poder compro-
var que el baluard no tan sols hi era, sinó 
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Rubén Ramírez (Codex, 
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SCCL) 

Fotografia
Mikel Soberón Rodríguez

Prospecció amb 
georadar
Roger Sala (SOT 
Prospecció Arqueològica)

Baluard de Migdia

Treballs d’excavació a l’interior del baluard de Migdia. 
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del 1860, però construïts possiblement entre 
els segles xvii i xviii.1 Dins d’aquestes prime-
res tasques també es va realitzar, amb la 
finalitat de corregir algunes actuacions fetes 
sense control arqueològic, un sondeig a tocar 
de la muralla de Mar, el qual va permetre 
obtenir un tast de l’estratigrafia del terraplè 
associat. D’aquesta actuació es va poder 
determinar que, si bé bona part del terraplè 
es va amuntegar al segle xvi, les capes 
superiors, ja fos perquè el terraplè va quedar 
inacabat o es va haver de refer, proporciona-
ven una datació de finals de la primera 
meitat del segle xvii.

La fase següent de treballs es va centrar en la 
part del baluard que, segons el projecte, havia 
de quedar enjardinada. La totalitat de l’espai 
es va haver de dividir en sectors que es van 
excavar per separat, malgrat que correspo-
nien al mateix fet: l’ompliment de terres de 
l’interior del baluard. Entre les terres empra-
des amb aquesta finalitat cal destacar, pel fet 
que eren majoritàries, estrats amb un impor-
tant component orgànic, amb força quantitat 

de ceràmica, principalment vaixella de taula. 
Altres estrats mostraven elements clars per 
definir-los com a residus d’activitats menes-
trals, sobretot terrissers i ferrers. Un darrer 
grup es correspon amb l’abocament de 
sorres de platja, material poc compacte, però 
que, a causa de la seva proximitat i la facilitat 
de traginar, va acabar omplint algunes parts 
del baluard. La funció evident de totes aques-
tes terres fou la de donar consistència a la 
fortificació. Juntament amb l’obra en maço-
neria, l’element material bàsic de les noves 
maneres de fortificar nascudes a principis 
del segle xvi fou la inclusió de la terra com a 
principal element dissipador de la força de 
l’impacte artiller.

Gràcies a la documentació conservada a 
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
podem situar l’inici de les obres l’any 1527. 
Vers l’any 1530, les actes del Consell de Cent 
recullen la possibilitat de construir a l’interior 
del baluard de Migdia, en aquell moment 
encara baluard Nou, un parell de botigues 
per guardar tots aquells elements que acom-
panyen l’artilleria. La notícia és rellevant, ja 
que indica que aquell any l’interior encara no 
estava omplert i, alhora, expressa la urgència 
que es tenia de fer-ho, ja que un baluard buit 
i sense canons serviria de ben poc. Podem 
donar la data del 1535, moment en què es 
planteja la construcció de la muralla de Mar 
que s’hi adossa, com a data final, almenys del 
gruix de les obres, tot i que a la dècada 
del 1550 s’hi va tornar a treballar per fer-lo 
més alt.2

L’existència d’aquestes botigues no ha estat 
confirmada des del punt de vista arqueolò-
gic. La localització a una cota inferior a la 
projectada d’una mena de llosa de morter 
blanc va fer pensar en la seva localització. 
Amb aquest fi, un cop assolida la cota 
d’excavació es va fer un sondeig amb geora-
dar d’aquesta part del baluard.3 El resultat va 
mostrar l’extensió d’aquesta llosa de morter 
en bona part de la superfície. Per assegu-
rar-se de què es tractava, es van fer un total 
de tres sondejos manuals al voltant d’aquest 
element. Finalment, aquesta llosa va resultar 
més aviat un abocament de morter sobrant 
de les obres. Amb tot, s’ha de tenir en 
compte, amb relació a les botigues esmenta-
des, que la part excavada de l’interior del 
baluard de Migdia no arriba a la meitat de la 
seva extensió original.  n Mikel Soberón 
Rodríguez

1. En tots dos casos, aquestes estructures retallaven l’estratigrafia que farceix el baluard, fet 
que només aporta un terminus post quem del segle xvi. L’existència d’un pou a dins del baluard 
està documentada en alguns plànols de l’Arxiu Militar de Segòvia i en el de Simancas. També 
en la descripció de Pròsper van Verboom del 1712 es fa esment d’un pou. muñoz corbAlán, 
J. M. (1993). Los ingenieros militares de Flandes a España (1691-1718). Madrid: Ministerio de 
Defensa (Colección Tesis doctorales).

2. Alguns autors, com Damià Martínez, han plantejat un acabament de les obres més tardà. 
Tenint en compte la documentació consultada i l’estratigrafia conservada, tot i que ni de bon 
tros conservem tota l’alçària del baluard, creiem que amb força seguretat s’ha de donar per 
acabat en el seu disseny original pels volts del 1535. mArtínez lAtorre, D. (2002). Giovan 
Battista Calvi. Ingeniero de las fortificaciones de Carlos V y Felipe II. Madrid: Ministerio de Defensa 
(Colección Tesis doctorales).

3. La prospecció va ser duta a terme per Roger Sala i Robert Tamba, de l’empresa SOT 
Prospecció Arqueològica.

Vista final de l’àrea excavada, aproximadament 1,50 m des del coronament actual del 
baluard. 
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Nous i de l’Arc de Sant Ramon del Call, 
i s’adossa al circuit de l’antiga muralla roma- 
na, tot embolcallant parcialment la torre 
número 66. El 1781 es va endegar la reedifi-
cació de l’edifici preexistent, i el 1844 es va 
enderrocar l’edifici setcentista per cons-
truir-ne un altre de nova planta.

L’estudi arquitectònic va posar al descobert 
un espectacular llenç de mur, que encara 
conservava bona part de la seva arquitectura 
original d’època baixmedieval. Les dimen- 
sions del mur són de 9,50 m d’alçària i 
d’entre 3,40 i 3,90 m d’amplada, i s’ha 
documentat a tres plantes de l’edifici actual. 
El parament localitzat, amb una orientació 
est-oest, fa de partició interna entre la finca 
actual i l’edifici contigu, alhora que continua 
en el número 16 del carrer dels Banys Nous. 

El mur de façana de l’edifici medieval es 
documenta a les tres primeres plantes de la 
finca, i té una alçària conservada de 7,30 m. 
Està bastit per filades regulars de carreuons 
lligats amb morter de calç blanquinós i 
s’assenta damunt una arcada de carreus que 
donava suport a l’estructura. A l’edifici 
contigu encara es conserva la continuació 

Cronologia: Segles XIII-XV. Època moderna. Segle 
XIX.
Paraules clau: Call jueu. Arquitectura baixmedieval. 
Finestral romànic.

En aquesta finca s’han dut a terme les obres 
de reforma, rehabilitació i subdivisió d’habi-
tatges, que inclou l’excavació d’un fossat per 
a la instal·lació d’un ascensor, com també el 
rebaix de 0,60 m de fondària en dues de les 
habitacions de la planta baixa de l’edifici.  
A més, a causa de la possible localització de 
la cara frontal de la torre 66 de la muralla 
romana a l’interior la finca, es va dur a terme 
el repicatge d’un dels murs de l’edifici a la 
primera, la segona i la tercera planta, 
respectivament.

L’excavació arqueològica i l’estudi arquitectò-
nic realitzats durant la intervenció han posat 
al descobert part de l’estructura arquitectò-
nica d’un dels edificis de l’antic barri del 
Call. El conjunt de restes documentades ha 
permès establir una seqüència evolutiva de 
l’edifici situada entre el segle xiii i principis 
del segle xx. 

La finca intervinguda ocupa una parcel·la 
irregular delimitada pels carrers dels Banys 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer dels Banys 
Nous, 14

Districte
Ciutat Vella

Dates
Gener-març de 2016

Codi
012/16

Motiu
Reforma, rehabilitació i 
subdivisió d’habitatges

Promotor/Propietari
Global Messier, SL

Empresa d’arqueologia 
Abans Serveis Culturals, SL

Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré

Equip
Daniel Moly, Laro 
Sánchez

Aixecament de 
planimetria
Albert Castellà Fabré

Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Fotogrametria
Maria Pujals Bultó

Estudi del material 
ceràmic
Marcel Olivé Taché

Fotografia
Albert Castellà Fabré, 
Maria Pujals Bultó

Carrer dels Banys Nous, 14

Mur i escales baixmedievals. Foto: Albert Castellà 
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baixmedieval. Aquesta important transfor-
mació de l’estat original de la finca del 
segle xiii queda reflectida en la construcció 
d’un nou parament, estructura situada a la 
tercera planta de l’edifici actual i que 
s’assenta damunt el mur de carreuons. Per 
damunt de la imposta ja es documenta un 
tipus de parament diferenciat, bastit de 
carreus de mida més gran i ben escairats. Per 
relacions estructurals i per característiques 
constructives s’hauria de situar la construc-
ció d’aquest mur en algun moment indeter-
minat entre els segles xiv i xvi. En aquest 
moment cronològic també es decideix tapiar 
la llum de l’arcada, probablement fruit d’una 
redistribució interna de l’edifici.

La majoria de les reformes i reparacions 
documentades al parament baixmedieval i el 
posterior aixecament del tercer pis són fruit 
de les construccions dels edificis de nova 
planta del 1781 i el 1844. És en aquest mo-
ment quan el parament medieval queda més 
afectat com a resultat de les obres efectuades. 

L’excavació arqueològica es va dur a terme 
a l’espai que ocupen tres àmbits de la planta 
baixa de l’edifici, intervenció que ha permès 
documentar nivells medievals i d’època 
contemporània d’aquest sector de la ciutat. 

En dos dels àmbits es va localitzar part d’un 
mur de tàpia amb sòcol de carreuons, 

d’aquest arc rebaixat, amb un radi a la seva 
base de 12 m. A la segona planta del mur de 
carreuons medieval destaca la presència de la 
meitat d’una finestra biforada d’estil romànic, 
bastida amb tots els seus elements arquitectò-
nics característics, com per exemple el capitell 
decorat ornamentat amb una pinya. En el 
mur de façana baixmedieval també es van 
poder localitzar deu forats de bastida, alguns 
dels quals van ser tapiats amb posterioritat. 

La construcció de les estructures descrites se 
situa cronològicament en un moment del 
segle xiii, i es tracta del mateix parament que 
es va descobrir durant la intervenció arqueo-
lògica realitzada al número 16 del mateix 
carrer l’any 1992.1 Entre les torres 66 i 67 de 
la muralla romana, es va documentar una 
arcada que donava suport a un mur de car- 
reuons de 3 m de llarg. L’arrencament de 
l’arc es fa damunt el parament d’opus quadra-
tum de la torre 66 de la muralla romana. 
Aquest mur de façana es va identificar com a 
part de la casa situada a l’altre cantó de la 
muralla, dins el recinte emmurallat del Call, 
propietat d’Abraham Montsenyor (per 
privilegi del rei Jaume I).

En un moment cronològic posterior es 
decideix aixecar una nova planta de l’edifici 

1. Servei d’Arqueologia. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/884 
[Consulta: 7 de juliol de 2017] 

Finestra biforada del segle xiii. Foto: Albert Castellà Parament de carreuons del segle xiii. Foto: Albert 
Castellà
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Aquestes quatre estructures devien formar 
part del mateix edifici baixmedieval docu-
mentat a les plantes superiors, i es devien 
situar entre les torres 66 i 65 de la muralla 
romana.

D’època contemporània es documentà la 
canal de desguàs de l’edifici actual, que 
creuava perpendicularment dos dels àmbits 
estudiats amb una trajectòria en direcció al 
carrer dels Banys Nous. Aquest conjunt 
estructural estava format per una coberta en 
volta de maó, parets i base de maons massis-
sos i dos murs de reforç a cada lateral bastits 
amb pedres desbastades. A l’estructura 
descrita hi desembocava una altra canalitza-
ció bastida amb les mateixes característiques, 
procedent de la finca veïna. La construcció 
d’aquestes dues canals de desguàs va afectar 
considerablement l’estratigrafia d’època 
medieval i se situa en un moment indetermi-
nat entre la segona meitat del segle xix i 
principis del segle xx.  n Albert Castellà 
Fabré

associat a quatre paviments. Aquest mur va 
quedar força afectat per les construccions 
relacionades amb l’edifici actual. Gràcies a 
l’estudi preliminar del material ceràmic, s’ha 
pogut datar la construcció d’aquest mur al 
llarg del segle xiii.

Relacionat amb aquest darrer mur es van 
documentar unes escales, bastides en un 
moment posterior. Durant l’excavació 
arqueològica es va localitzar un paviment de 
morter de calç associat a aquesta estructura. 
En un estudi preliminar del material ceràmic 
recuperat en els nivells d’amortització 
d’aquest paviment, podem situar la construc-
ció de les escales en un moment comprès 
entre els segles xiii i xiv.

Finalment, es documenta una darrera refor- 
ma del mur de tàpia, que es devia adossar a 
les escales i es podria datar d’entre els 
segles xiii i xv.

Paral·lelament, en un dels àmbits es va 
localitzar un mur de carreuons que s’adossa-
va al mur de tàpia ja descrit. Aquesta estruc-
tura també està força arrasada en una de les 
seves cares, com a conseqüència de la 
construcció de la fonamentació de l’edifici 
actual. Per la dinàmica de l’excavació i la 
seqüència estratigràfica documentada, com 
també per la tipologia constructiva, es 
proposa una cronologia dels segles xiv i xv.

Parament de carreuons i de carreus d’entre els segles xiv i xvi. Foto: Maria Pujals 
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Quant a l’edifici que correspon al mas de 
Can Capó, s’han evidenciat tres murs i un 
dipòsit. La seqüència estratigràfica relaciona-
da indica que el mur septentrional devia 
formar part de la façana del mas, on s’adossen 
paviments de terra piconada corresponents a 
un possible carrer en direcció nord, i pavi-
ments del mateix mas a la cara sud del mur. 

Aquest mur, de 75 cm d’amplada i del qual 
s’han documentat fins a 10 m de longitud, té 
diferents fases i tècniques constructives. El 
tram més oriental, de 4,40 m de llarg, 
presenta, a les cotes superiors i en un alçat 
d’1 m, una important reforma corresponent 
al segle xix. La resta de l’estructura i la 
fonamentació foren bastides amb carreus 
lligats amb morter de calç taronja, fet que 
pot apuntar a un origen medieval. 

L’espai està dividit en tres àmbits mitjançant 
dos murs perpendiculars al de façana, també 
construïts a base de carreus lligats amb 
morter de calç de color taronja. Del mur 
situat més a l’oest s’evidenciaren 4,40 m de 
longitud i 60 cm d’ample. A 5,75 m de 
distància, al costat est, hi havia un altre mur 
de 5,50 m de longitud i 44 cm d’amplada. 

Cronologia: Segles XIV-XX.
Paraules clau: Rec Comtal. Masia de Can Capó.

Les expectatives arqueològiques d’aquest 
indret es relacionen amb la localització del 
rec Comtal,1 situat molt a prop d’aquesta 
intervenció, concretament a la cruïlla dels 
carrers de Borriana i del Segre, i evidenciat 
en una intervenció arqueològica anterior 
(triAy, 2016). 

Una altra dada que cal afegir és l’existència 
del mas de Can Capó, enderrocat a mitjan 
segle xx2 i situat entre els actuals carrers de 
Borriana i del Segre. La tècnica constructiva 
de les estructures documentades apunta a un 
origen medieval del conjunt. No obstant, la 
seqüència estratigràfica revela una fase mo- 
derna i contemporània del mas, que proba-
blement va comportar l’eliminació de bona 
part dels vestigis anteriors, a causa de diversos 
processos edificatoris.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Borriana, 
115-123

Districte
Sant Andreu

Dates
7 de juny – 8 d’agost de 
2017

Codi
006/16

Motiu
Reurbanització del carrer

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

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Esther Medina Guerrero

Digitalització de plànols
Àlex Moreno

Carrer de Borriana, 115-123

1. Carta Arqueològica de Barcelona, http://cartaarqueologica.bcn.cat/3426.

2. Es tracta d’una edificació observada en una fotografia procedent del Fons Pinyol.  
També hi ha una altra imatge que testimonia un pont sobre el rec al carrer de Borriana, 
http://el-rec-comtal.blogspot.com.es/p/el-rec-comtal-en-imatges.html.

Detall de paviment de rajola. Vista general dels murs pertanyents al mas Capó. 
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Ambdós conservaven un alçat vist d’1,20 m, 
aproximadament. 

Malgrat l’aspecte medieval de les estructures, 
l’estratigrafia només ha proporcionat mate- 
rials ceràmics situats entre els segles xviii i xx. 
A l’interior d’un dels àmbits es va documentar 
part d’un dipòsit, amb un estrat d’amortitza-
ció que va proporcionar ceràmica del 
segle xvii (blava catalana).

Al carrer del Segre, xamfrà amb el carrer de 
Borriana, es detectà una estructura construc-
tiva corresponent al rec Comtal, localitzada 
al seu costat oest. Mesura 60 cm d’amplada, 
amb una orientació nord-nord-oest – sud-
sud-est, i 42 cm de longitud màxima conser-
vada. A banda i banda s’hi lliurava l’estrat 
corresponent al procés de construcció de 
l’actual trama de carrers, de composició 
heterogènia, amb materials constructius i 
ceràmics de cronologia recent. Aquesta estruc- 
tura presentava tres cares vistes, i estava 
perfectament acabada i a plom per la cara 
nord-nord-oest. Aquest fet podria estar 
indicant que es tracta de part de la cimenta-
ció d’un pont per creuar el rec Comtal en 
aquest punt. La mateixa estructura fou 
documentada en la intervenció dirigida per 
Vanesa Triay (triAy, 2016).  n Esther 
Medina Guerrero

BIBLIOGRAFIA

triAy olives, v. (2016). «Carrer de Borriana, 90-144». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 57-58.

Dipòsit d’època moderna. 

Estructura pertanyent a part del pont sobre el rec 
Comtal al carrer de Borriana, xamfrà amb el carrer del 
Segre. 
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pou, de forma circular, tenia una potència de 
poc més de 3,5 m. Al final del pou s’observa-
ven uns accessos laterals que indicaven el 
possible pas d’una mina d’aigua subterrània, 
però la documentació es va fer des de fora, ja 
que per raons de seguretat no es va poder 
entrar. El pou tallava diversos nivells que 
alternaven argiles vermelles i sorres. 

Un cop documentat es va cobrir per raons de 
seguretat i es van prosseguir els rebaixos fins 
a la cota d’obra, –1,5 m. Així, en paral·lel al 
carrer de Parcerisa i cap a l’interior de la 
finca, fins a un màxim de 4,5 m d’ample, es 
va documentar un estrat de fins a 3 m de 
potència, format per diverses capes de sorres 
i graves de riera que, baixant en direcció sud, 
es perdien a l’altura del carrer del Quetzal i 
que corresponien a les restes de l’antiga riera 
de Tena, que baixava pel carrer de Parcerisa.

Un cop fets els murs pantalla es va conti- 
nuar amb els rebaixos de terres i, a la 
cota 8,86 msnm, i creuant el solar en diagonal 
de nord-oest a sud-est, es va localitzar una 
antiga mina d’aigua que es va poder docu-
mentar a trams mentre es produïen els 
rebaixos. La mina feia uns 33 m de llarg 
per 1,40 m d’alçària i 0,40 m d’amplada. La 
base estava retallada sobre un estrat natural 
d’argila vermella plàstica que li feia de solera 

Cronologia: Segles XVIII-XX.
Paraules clau: Can Batlló. Canal de la Infanta. Riera 
de Tena. Pou de registre. Mina. Séquia.

Els primers indicis indicaven que en aquell 
indret es podria localitzar part de l’antic 
canal de la Infanta, una séquia construïda 
entre el 1817 i el 1820 i que passava pels 
voltants del conjunt fabril de Can Batlló. 

El canal de la Infanta tenia l’origen a Molins 
de Rei, on agafava aigua del riu Llobregat,  
i es va construir amb finalitats agrícoles, tot i 
que fou també aprofitat per la indústria inci- 
pient. Amb una llargada de gairebé 17,5 km, 
tenia una amplada variable d’entre 2,5 i 4 m 
i una fondària mitjana d’1,50 m.

Durant l’excavació arqueològica del solar  
es va poder documentar en bastant bon estat 
de conservació, i només partida en alguns 
trams per uns pilars de ciment d’un edifici 
d’època contemporània, vinculat a l’última 
fase del conjunt fabril i enderrocat a principis 
del segle xxi, una petita séquia a 12,60 msnm, 
de la qual hem pogut documentar un 
total de 23 m de llarg per 1,20 m d’ample, 
amb una potència d’1,50 m. La séquia 
segueix en direcció sud-oest – nord-est en 
línia recta durant 14,20 m, després fa una 
petita desviació en direcció nord i continua 
en línia recta durant almenys 8,75 m més.

Aquesta séquia no era el canal de la Infanta, 
però sí un ramal d’aquest canal que servia per 
distribuir aigua als camps de la part superior 
del conjunt fabril i posteriorment, amb la 
seva ampliació, l’aigua també fou aprofitada 
per la fàbrica. En la recerca documental 
posterior a l’excavació, es va poder saber que 
aquest ramal va funcionar fins a principis 
dels anys cinquanta del segle xx (moment de 
l’última ampliació del conjunt fabril), 
apareix al plànol Martorell del 1933 i dona 
raó a l’existència del carrer del Quetzal, que 
acabava just davant de la fàbrica de Can 
Batlló.

Durant el posterior rebaix es va documentar 
a la cota 11,74 msnm un pou de registre que 
devia haver perdut la coberta durant els 
rebaixos, ja que el pou estava totalment buit. 
La boca del pou feia uns 0,40 m d’ample i el 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Parcerisa, 
20-26 

Districte
Sants-Montjuïc

Nom singular
Can Batlló

Dates
1 de febrer – 16 de maig 
de 2016

Codi
019/16

Motiu
Construcció d’habitatges 
de nova planta

Promotor/Propietari
Corpedificacions, SL

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Jordi Petit i Gil

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Fotografia
Jordi Petit i Gil

Can Batlló

Vista general de la séquia.
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a l’estrat natural, a excepció de la part on 
comunicava amb el pou de registre, on hi 
havia una volta de maó a plec de llibre 
lligada també amb morter de calç de color 
blanc. 

Aquesta mina va ser feta entre finals del 
segle xviii i principis del segle xix i captava 
l’aigua de la riera de Tena (carrer de Parceri-
sa); el seu ús va ser molt curt, ja que, entre 20 
i 30 anys després de la seva construcció, es va 
fer el ramal del canal de la Infanta i la mina 
ja no tenia raó de ser.

El terreny es va seguir rebaixant fins al final 
de cota d’obra (–6,5 m respecte del nivell del 
carrer) i els estrats extrets eren alternances 
de sorres, graves i argila vermella, un espai 
que havia format part del litoral marítim 
barceloní i que a poc a poc va anar avançant 
la línia de costa del mar en favor de la nova 
Barcelona, donant pas a una zona d’espais 
agrícoles.  n Jordi Petit i Gil
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Detall del plànol Martorell (1933) on s’observa el ramal 
de la séquia. AMCB

Detall del fons del pou de registre.

Detall en secció de la mina d’aigua.

Tall on s’observen els diversos nivells de la riera de 
Tena.

i només tenia com a estructura les dues 
parets laterals, que eren de maons plans a 
trencajunt bastides amb morter de calç de 
color blanc. El sostre de la mina era un retall 
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Entre els objectius marcats hi havia: 

1. Confirmar la possible existència de la 
pavimentació original, atès que en altres 
àrees i cobertes del temple de Santa Àgata 
s’havien documentat. 

2. Comprovar l’obra constructiva. En aquest 
cas, constatar la presència o no, en els car- 
canyols de la volta de la coberta, de cerà- 
mica, com va succeir durant l’excavació a 
l’interior de la capella, on en aixecar els 
paviments es comprovà que els carcanyols 
i els ronyons de la volta que sustenta la 
capella eren plens de tenalles (rovirA, 
1991: 76).

3. Documentar el procés constructiu de la 
coberta.

4. Documentar reformes posteriors.

Eliminats tots els elements moderns i imper-
meabilitzacions anteriors, que no havien 
donat resultat, va quedar a la vista el pavi-
ment original de la teulada de la capella. 

Cronologia: Segle XIV.
Paraules clau: Capella de Santa Àgata. Capella de 
la Reina.

La capella de la Reina del temple de Santa 
Àgata forma part del Palau Reial Major de 
Barcelona. Té els fonaments sobre bona part 
sobre l’antiga muralla romana, entre les 
torres 13 i 15. És d’una sola nau amb creuer 
de cos continu dividit en quatre trams amb 
sengles arcs que sustenten una coberta de 
dos aiguavessos i finestrals en el tram 
superior del mur. La capella de la Reina fou 
construïda al tercer quart del segle xiv i es va 
afegir com a capella lateral al costat de 
l’evangeli del creuer. La capella sobresurt 
a l’exterior i se sustenta sobre una gran arcada 
amb dos suports massissos que fonamenten 
sobre dos blocs de pedra amarada amb 
morter de calç creat pel sistema d’encofrat 
perdut (riu, 1999).

L’actuació arqueològica va consistir en el 
control de les obres que s’estaven duent a 
terme a la coberta per impermeabilitzar-la.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça del Rei, 10 / Plaça 
de Ramon Berenguer el 
Gran, 3 / Carrer de la 
Tapìneria, 21-23

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Capella Reial de Santa 
Àgata. Capella de la 
Reina

Dates
Desembre de 2015 – 
gener de 2016

Codi
030/16

Motiu
Projecte bàsic i 
d’execució de reparació 
de les humitats de la 
capella de Santa Àgata 
de l’antic Palau Reial de 
Barcelona

Promotor/Propietari
Servei de Patrimoni 
Arquitectònic. Direcció 
General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i 
Patrimoni del 
Departament de Cultura / 
Generalitat de Catalunya

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL 

Direcció tècnica
Jordi Ardiaca Rodríguez

Equip
Pere Lluís Artigues 
Conesa

Aixecament de 
planimetria
Rubén Ramírez, Pere 
Lluís Artigues

Digitalització de plànols 
i fotografia
Pere Lluís Artigues 
Conesa

Capella Reial de Santa Àgata. 
Capella de la Reina

La capella de la Reina a la capella Reial de Santa Àgata.
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També es va constatar que les impermeabilit-
zacions més modernes havien provocat el 
recreixement de la barana perimetral, en la 
qual s’afegiren nous carreus que la van fer 
elevar uns 14 cm. Amb el nou material 
s’aprofità un carreu amb inscripcions, on són 
visibles dos escuts de la ciutat de Barcelona 
coronats amb una creu, a sota dels quals hi ha 
les restes d’una inscripció que no es pot llegir.

La nova pavimentació apareguda estava 
realitzada amb rajola rectangular de ceràmi-
ca feta a mà i disposada a la mescla. Sobre les 
rajoles eren visibles les ditades del terrissaire, 
com també petjades de gos en dues d’aques-
tes rajoles. Les rajoles tenien unes dimensions 
de 32 x 16,5 x 4 cm i descansaven directa-
ment sobre una capa de morter de calç. El 
paviment havia estat arranjat diverses vega-
des, i bona part de les juntes de les rajoles 
havien estat substituïdes per material imper-
meable en un intent d’evitar filtracions. 

Intercalades entre les rajoles eren visibles cinc 
pedres en dues filades, tres de paral·leles a la 
façana i dues de perpendiculars seguint el 
nervi central de la volta. Les mides de les 
pedres variaven entre els 36 x 28 x 7 cm 
i els 26 x 23 x 7 cm. Al centre de cada pedra hi 
ha una perforació circular d’uns 10 cm. Aques- 
tes perforacions són visibles a la volta a l’inte-
rior de capella, i devien funcionar per per-
metre la ventilació de la capella o per penjar 
algun element.

Un petit sondeig efectuat a tocar de la façana 
del temple de Santa Àgata va deixar clar que 
aquest devia ser el paviment original del 
moment de construcció de la capella, ja que 
les rajoles estaven perfectament lligades amb 
el morter que conformava la volta. 

La necessitat d’impermeabilitzar la coberta i 
evitar definitivament les filtracions feia del 
tot impossible conservar el paviment. Retirat 
el paviment, fou visible el nervi central de la 
volta i es va constatar que els ronyons estaven 
reblerts de morter i pedres. 

A tocar del nervi i a la banda sud, es van 
localitzar tres claus de ferro, a una certa 
distància entre si, que s’entén que van ser 
utilitzats pels manobres d’aquella època per 
marcar els pendents vers els desguassos del 
paviment que es col·locaria. 

Tot seguit es va rebaixar part del morter que 
reblia els carcanyols, per aconseguir la cota i 
el pendent necessaris per a la nova imper-
meabilització. A mesura que s’anava picant 
aparegueren pedres de mides mitjana i gran 
que devien formar part del ronyó de la volta. 
Entre el morter del carcanyol aparegueren 
alguns fragments de ceràmica, com també 
fragments de maons, ceràmica comuna 
vidrada i algun fragment de ceràmica 
grollera reduïda i una vora d’olla amb perfil 
en S i de vora exvasada, que cronològica-
ment caldria situar a la baixa edat mitjana. 

El repicatge del rebliment del carcanyol va 
deixar a la vista l’entrega de la capella al 
temple de Santa Clara sota la cornisa de la 
façana del temple. També va quedar clar que 
la capella de la Reina era una obra posterior, 
atès que existia una escletxa d’uns 2 cm en el 
punt d’entrega, fet que devia facilitar l’entra-
da d’aigües a l’interior de la capella.

Coincidint amb les obres de la capella, 
s’estava fent la intervenció arqueològica en 
tot el perímetre de la muralla del carrer de la 
Tapineria i de la plaça de Ramon Berenguer 
el Gran.1 Amb la nova intervenció es van 
deixar el descobert bona part dels fonaments 
dels estreps de la volta de sustentació. Els 
fonaments presentaven planta quadrangular, 
lleugerament irregular. L’estrep nord recolza 
a la torre 14 i la seva fonamentació mesu-
ra 4,5 m de llarg per 3,27 m d’ample en el 
punt màxim. L’estrep sud està isolat, amb 
unes dimensions de 5,25 m de llarg per 2,67 m 
d’ample. Els sondejos efectuats a tocar de les 
fonamentacions han donat una fondària 
de 3 m sense que s’arribés al final, per motius 
de seguretat i d’estabilitat de les estructures. 
Les dues fonamentacions estaven realitzades 
pel sistema d’encofrat perdut i són visibles, en 
els trams descoberts, les diferents lletades de 
morter i pedres. Entre el morter també són 
visibles alguns fragments de maó, ceràmica 
grollera (olles) i ceràmica vidrada (gibrells).1. AntequerA, F.; ArdiAcA, J. (2018). «Plaça de Ramon Bereguer el Gran. Carrer de la 

Tapineria». Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, p. 134-141.

Ortofoto de la coberta de la capella de la Reina. Autor: Rubén Ramírez Roldán



Acabat el rebaix a la coberta i assolida la cota 
necessària per efectuar la nova coberta, es 
van aplicar els materials d’impermeabilitza-
ció.  n Pere Lluís Artigues Conesa
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació
Carrer de les Caputxes, 2 / 
Carrer dels Abaixadors, 14 / 
Carrer de Plegamans, 1

Districte
Ciutat Vella

Dates
Octubre-novembre de 
2016

Codi
124/16

Motiu
Rehabilitació de l’edifici i 
fossat d’ascensor

Promotor/Propietari
PME Catalonia, SL

Empresa d'arqueologia
Abans Serveis Culturals, SL

Direcció tècnica
Òscar Varas Ranz

Equip
Albert Castellà, Marcel 
Olivé

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Òscar Varas Ranz

Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Carrer de les Caputxes, 2 
Carrer dels Abaixadors, 14 
Carrer de Plegamans, 1

gòtic (segle xv o xvi). La planta baixa devia 
tenir una funcionalitat comercial i les plantes 
superiors d’habitatge devien tenir l’accés pel 
carrer de Plegamans.

Cal esmentar que aquesta finca té una mitja 
planta soterrània ja excavada d’antuvi i que 
només ocupa la meitat posterior de la finca. 
Al soterrani s’havien fet rebaixos de terres 
sense control arqueològic, fet que motivà que 
des del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament 
de Barcelona es comuniqués als promotors de 
l’obra l’obligatorietat de fer un control i una 
excavació arqueològics de tots els rebaixos 
pendents, com també un sondeig arqueolò-
gic, com a mesura correctora, a fi de recupe-
rar informació cronoestratigràfica de la 
zona.

Al soterrani es va poder documentar un 
paviment de lloses de pedra. Sense poder 
veure relacions directes amb aquest pavi-
ment, a l’angle sud-oest es va identificar un 
pou i, paral·lel al mur de tancament nord del 
soterrani, es va excavar un retall allargat 
irregular amb les parets recobertes per 

Cronologia: Segles XV-XVIII.
Paraules clau: Pou. Pastera. Estructures 
baixmedievals i modernes.

La intervenció arqueològica va ser motivada 
per la reforma d’habitatges, local i zones 
comunes que s’ha dut a terme en aquest 
edifici que es localitza en una illa de cases 
irregular delimitada pels carrers de les 
Caputxes, de Plegamans, dels Abaixadors i 
de l’Anisadeta i per la plaça de Santa Maria.

Es tracta d’un edifici que fa cantonada, 
disposat en una petita parcel·la rectangular 
d’origen medieval. Disposa de tres façanes. 
La façana principal s’ubica al carrer de les 
Caputxes, una façana secundària està 
encarada al carrer dels Abaixadors, i una 
tercera façana, al carrer de Plegamans. En 
alçària consta de planta baixa i tres plantes. 
L’edificació es reformà a fons al segle xviii, 
moment en què caldria datar la majoria de 
les obertures actuals. També té un cos 
avançat en voladís afrontat al carrer de les 
Caputxes sostingut per dues columnes que 
podrien ser obra de la darrera etapa del 

Vista del soterrani.



morter de calç utilitzat com a pastera per a la 
construcció d’un pou, ja que el morter és 
molt similar. Al subsol del soterrani, entre 
aquestes dues estructures, es va fer un son- 
deig en el qual es va documentar un estrat de 
sorres d’origen geològic. Tant el pou com la 
pastera, i tot el soterrani, devien formar part 
de la reforma en profunditat que va patir la 
finca al segle xviii, encara que no s’han 
documentat materials arqueològics per 
poder contrastar aquesta afirmació.

També es va fer un rebaix per a un fossat 
d’ascensor a la zona central de la finca, 
a tocar amb l’edifici del carrer de les Caput-
xes, 4, on hi havia un petit celobert. En 
aquest celobert s’ha documentat un envà 
anterior al soterrani format per maons plans 
i morter. Una part conservava un arrebossat 
de guix a la part superior, i també es va 
identificar un paviment de morter de calç 
que s’hi adossava. La funcionalitat de l’envà 
és desconeguda, però no es descarta que 
formés part d’un dipòsit. Els materials 
associats i el sistema constructiu porten a 
donar a aquest espai una cronologia dels 
segles xv i xvi. El rebaix no va esgotar 
l’estratigrafia arqueològica.

Finalment, el sondeig arqueològic que tenia 
com a finalitat recuperar informació crono-
estratigràfica de la zona es va fer a l’altura del 
fossat d’ascensor, a tocar de la gran porta 
que donava accés a l’edifici des del carrer 
dels Abaixadors. L’excavació es va iniciar amb 
la documentació del paviment de la finca, fet 
amb rajols quadrats. A sota es va identificar 
un mur paral·lel al carrer dels Abaixadors, 
que podria ser la façana medieval de l’edifici. 
Damunt d’aquest mur medieval s’assentà una 
fonamentació que podria funcionar com a 
reforç de la façana actual. Alhora, estava 
tallat per la rasa de construcció del llindar de 
la gran porta, que donava accés a la finca des 
del carrer dels Abaixadors.

Així, doncs, es pot identificar el llindar i la 
fonamentació com a estructures realitzades 
en el procés de transformació de la finca que 
es va dur a terme al segle xviii. En canvi, el 
mur anterior podria tenir un origen baix- 
medieval.  n Òscar Varas Ranz

Vista de l’envà localitzat al fossat d’ascensor.

Vista de les estructures identificades al sondeig.
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Fase 1. Nivells romans 

D’aquest moment es van localitzar diferents 
nivells d’argiles marrons i vermelloses, 
homogènies i compactes amb material 
arqueològic romà. Devien correspondre a 
nivells preexistents, sense que es poguessin 
documentar estructures arqueològiques 
associades. S’hi va localitzar ceràmica 
africana, que situa la datació entorn del 
segle iii dC, tot i que aquesta cronologia 
podria allargar-se més en el temps, ja que el 
conjunt ceràmic documentat no és gaire 
significatiu. Aquests tipus de nivells es 
documenten en altres intervencions a 
Barcelona i s’acostumen a relacionar amb 
tasques agrícoles. En aquesta zona de la 
ciutat, aquests nivells també es poden 
relacionar amb algun curs d’aigua. A la zona 
es coneixen diversos cursos d’aigua, com és 
el que cas de l’actual Rambla, per on circula-
va la riera d’en Malla (fins al 1447). Al carrer 
del Cardenal Casañas fins al segle xix hi va 
haver la riera del Pi (ribA, colombo, 2009).

Cronologia: Època romana – segle XX. 
Paraules clau: Necròpolis. Paviments. Murs.

La construcció d’un centre de transfor- 
mació elèctrica, d’unes dimensions 
de 5,10 x 5,86 x 3,70 m, a la planta baixa de 
la finca del carrer del Cardenal Casañas, 6-8, 
va motivar la intervenció arqueològica 
preventiva. Per raons de seguretat estructu-
ral, els rebaixos es van dur a terme en tres 
fases diferents, a fi de poder anar bastint la 
biga de coronament perimetral que lligava 
entre si els micropilots i posteriorment les 
jàsseres que havien de reforçar l’estructura a 
diferents alçàries. Es va dur a terme un rebaix 
de 4 m de potència respecte al nivell de circu- 
lació del moment (la cota final del rebaix va 
ser de 2,78 msnm). Totes les estructures 
arqueològiques documentades van quedar 
afectades de manera total per aquest rebaix. 
Els treballs van permetre documentar 
diverses fases cronològiques d’ús de l’espai 
(fins a sis) i diferents funcions d’ús.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Cardenal 
Casañas, 6-8

Districte
Ciutat Vella

Dates
Febrer-maig de 2016

Codi 
018/16

Motiu
Construcció d’un centre 
de transformació 
elèctrica

Promotor/Propietari
Dalia Rambles, SL

Empresa d’arqueologia 
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Noemí Nebot Pich

Equip
Joan Piera, Laro 
Sánchez, Carles Aguilar, 
Dani Moly, Jordi Petit

Aixecament de 
planimetria
Jordi Chorén, Joan Piera, 
Noemí Nebot

Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Fotografia
Noemí Nebot Pich

Carrer del Cardenal Casañas, 6-8

Detall de dos dels enterraments documentats durant els treballs.



Fase 2. Necròpolis altmedieval 

Directament després d’aquesta fase romana 
es documentà l’ús de l’espai com a zona de 
necròpolis en època medieval. Aquesta necrò- 
polis s’associa a l’església de Santa Maria del 
Pi. Els treballs han permès documentar fins 
a set inhumacions i s’identifiquen dues fases 
de necròpolis. Totes dues fases estaven 
retallant els nivells d’època romana preexis-
tents; per això, els farciments de les tombes 
presenten fragments residuals de material 
ceràmic d’època romana. Malgrat aquesta 
característica, no és determinant de la 
cronologia de les tombes, que es pot atribuir 
a un moment més tardà. En aquest sentit, 
considerem que es pot prendre la informació 
obtinguda dels enterraments documentats a 
la finca propera, l’any 2014, als quals es va 
fer la prova del carboni 14 (SegurA, Fer-
rer, 2016), com a referent. A la prova realit-
zada a una de les inhumacions el resultat va 
ser 973-063 cal BP, dada que permet confir-
mar que, durant l’últim quart del segle x o la 
primera meitat del segle xi, aquesta zona ja 
era utilitzada com a lloc d’enterrament. 
Santa Maria del Pi apareix documentada 
l’any 987 i abans d’aquesta data ja hi havia 
una capella en honor a santa Maria. També 
cal tenir en compte que, en una intervenció 
arqueològica realitzada a l’interior dels 
vestíbuls de la porta de l’Ave Maria, es va 
documentar un enterrament, possiblement 
d’època tardoantiga amb la mateixa orienta-
ció, però molt arrasat i amb la fossa d’inhu-
mació alterada (miquel, 2010). 

Fase 3. Segle xvi

Una de les estructures amb més entitat 
documentades ha estat un pilar. La seva 
construcció se situa entorn dels segles xv 
i xvi, en un moment en què l’espai ja no era 
emprat com a necròpolis. Aquesta estructura 
no la podem associar a cap altre element 
d’aquest moment, ja que no se’n va documen-
tar cap més. La seva funcionalitat com a 
fonament de l’edifici queda demostrada, ja 
que ha estat reaprofitat durant les fases 
posteriors. De fet, es va documentar fossilit-
zat dins un dels murs contemporanis. En el 
moment que es fa el rebaix per construir la 
fase de la segona meitat de segle xviii, el pilar 
es reaprofita i s’hi adossa un paviment de 
rajols, a la vegada que s’hi fa un arrebossat 
igual que el dels murs de nova construcció, 
de manera que queda integrat a l’espai. No 
tenim cap element per determinar la fisono-

mia d’aquest edifici, que devia ocupar part 
d’aquest espai i que, posteriorment, es devia 
compartimentar en més d’una finca.

Fase 4. Segle xvii 

A aquest moment es poden situar les restes 
molt malmeses de dues estructures que 
corresponen a una mena de petits murs. 
A banda d’aquests murs, es documenta de 
manera molt clara l’arrasament d’aquesta 
fase per fer la construcció de la fase poste-
rior, clarament marcada per la construcció 
d’un mur que travessa l’espai longitudinal-
ment. Sembla que en aquest moment es 
produeix una remodelació important de 
l’espai. 

Fase 5. Segona meitat del segle xvii –  
segle xviii 

D’aquest moment són les restes amb més  
entitat i que ens han permès delimitar dos 
àmbits definits per un mur. Tot i que es 
documenten dos àmbits, l’un al costat nord i 
l’altre al costat sud del mur, no ha estat 
possible documentar el tancament ni pel 
costat est ni pel costat oest. 

Fase 6. Segles xix-xx 

D’aquest moment s’han conservat estructures 
molt malmeses. Concretament, nivells de 
paviment de rajola i l’entrada de la finca 

Detall del pilar corresponent a la fase dels segles xv i xvi.

56 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016



Intervencions arqueològiques | 57

anterior al moment en què es va utilitzar com 
a garatge. Les estructures estan inconnexes 
entre si i força afectades pels serveis que 
abastien la finca en el moment de començar 
les tasques de remodelació de l’espai. 
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Quant als sectors 2 i 3, els rebaixos de terres 
no van donar cap element ni material 
arqueològic significatiu. Cal fer menció de la 
fresquera conservada al subsol del sector 3; 
aquesta estructura, coneguda de fa temps, 
no va ser objecte de la intervenció.

Els resultats obtinguts plantejaren la possibi-
litat que els elements documentats formessin 
part d’elements anteriors a la finca relacio-
nats possiblement amb els antics Jardins del 
Tívoli, que es trobaven en aquell indret 
anteriorment a la construcció de la finca i 
que funcionaren entre els anys 1849 i 1873. 
D’aquesta manera, la cisterna podria formar 
part de la reserva d’aigua per al manteni-
ment dels jardins i, posteriorment, podria 
haver estat incorporada al sistema sanitari de 
la Casa Batlló.  n Adrià Cubo i Córdoba

Cronologia: Mitjan segle XIX – segle XX.
Paraules clau: Jardins del Tívoli. Cisterna. 
Canalitzacions.

La Casa Batlló és un edifici construït el 1877, 
però fou profundament reformada per 
Antoni Gaudí entre el 1904 i el 1906, que li 
va donar l’aspecte actual. El seguiment 
arqueològic consistí en el control del rebaix 
de terres al soterrani de l’edifici per a la 
construcció d’una nova escala, un ascensor 
adaptat i la instal·lació de sales tècniques. 

Des del punt de vista metodològic, el soterrani 
es va dividir en tres sectors i es van fer un total 
de tres sondejos, un per cada sector. Al sec- 
tor 1 hi ha les antigues carboneres i es va fer 
un rebaix general de 70 cm; en el transcurs 
d’aquest rebaix es va trobar una canalització 
de maons que conservava la tapa de lloses de 
pedra i que desembocava en una estructura 
circular que fou interpretada com una antiga 
cisterna, anterior a la construcció de la finca 
actual i que fou reconvertida en fossa sèptica 
o pou mort. Aquesta estructura estava exca- 
vada a les argiles, era natural i estava folrada 
amb parets de maons i revestiment de morter 
de calç. Tenia com a dimensions inte- 
riors 2,78 m de diàmetre i un fons de 2,40 m 
de potència. Conservava també part de 
l’arrencament de la volta de maons.

Relacionat amb el darrer ús de l’element 
circular també es va documentar una 
canalització de maons que desguassava a la 
cisterna per mitjà d’una trapa de pedra. 
Finalment, també es va documentar part 
d’una altra claveguera de maons que des-
guassava a la claveguera abans citada.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Passeig de Gràcia, 43

Districte
Eixample

Nom singular
Casa Batlló

Dates
11-29 de juliol de 2016

Codi
083/16

Motiu
Obres de rehabilitació

Promotor/Propietari 
Constructora d’Aro, SA / 
Casa Batlló, SLU

Empresa d'arqueologia
Arqueòlegs.cat, SL

Direcció tècnica
Adrià Cubo i Córdoba

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Júlia Miquel i López

Casa Batlló

Planta dels sectors d’intervenció.

Estructures documentades al sector 1.
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anteriors (PuJAlS, 2015; Alcubierre, 2017; 
ArdiAcA, 2017). S’està parlant d’una xarxa de 
desguàs on destacava una claveguera central, 
més o menys paral·lela a la façana nord del 
pati, separada d’aquesta façana entre 2 i 4 m. 
Es tractava d’una estructura construïda a 
partir de dos murs laterals de maçoneria, 
amb la solera de rajoles i la coberta amb 
grans blocs rectangulars de pedra de Mont-
juïc. En total, tenia una longitud documenta-
da, sumant els diferents trams on s’ha 
localitzat, de 14,5 m, una alçària de 0,9 m i 
una amplada interior de 0,4 m. En aquesta 
estructura devien desguassar diverses 
clavegueres menors, fetes d’obra, localitzades 
en alguns casos seccionades als perfils de la 
rasa. Puntualment, associat a la claveguera 
central, es va localitzar un paviment de 
llambordes, en alguns punts remogut per 
col·locar serveis contemporanis. Tots aquests 
elements es podrien datar a partir de finals 
del segle xvii, moment en què el pati apareix 
definitivament configurat (1699) tal com es 
coneix avui dia (lAcueStA, 1992). El seu ús  
es devia allargar, en el cas de la claveguera 
central, fins al segle xx i, en el cas del 
paviment, fins al segle xxi.

Cronologia: Època moderna. Època contemporània.
Paraules clau: Xarxa de clavegueram. 
Fonamentacions.

La futura connexió del carrer d’Elisabets 
amb el carrer de Montalegre a través del Pati 
dels Tarongers de la Casa de Misericòrdia va 
comportar la remodelació urbanística 
d’aquest pati, remodelació que s’ha fet en 
diverses fases des del 2015 (Alcubierre, 2017; 
ArdiAcA, 2017). En aquest article es presenten 
els resultats arqueològics de l’última d’aques-
tes actuacions, que han consistit en la intro-
ducció de nous serveis i en la renovació 
d’altres. Per aquest motiu, es van fer mecàni-
cament tres rases, sense que es localitzessin 
elements patrimonials de gran importància. 
Tot i això, cal insistir en la provisionalitat 
dels resultats que s’aporten, ja que resta per 
finalitzar la memòria científica de la inter-
venció.

Les dues primeres rases, per a la introducció 
de nous serveis de llum per a fanals i de reg 
per als tarongers, eren molt llargues (88 m la 
primera i 150 m la segona), però tenien molt 
poca profunditat i amplada, entre 30 i 40 cm. 
Excepte un parell d’estructures contemporà-
nies a la primera (un envà i mur de ciment), 
la resta ha donat resultats negatius.

Pel que respecta a la tercera, es tractava de la 
rasa per a la renovació d’un col·lector antic 
de formigó per un de PVC. La planta d’aques-
ta rasa era irregular i s’estenia per la part 
central del pati, amb diverses ramificacions. 
La major part d’aquesta rasa anava a buscar 
l’antic col·lector, motiu pel qual aquest 
terreny ja havia estat rebaixat, fet que com-
portà que algunes de les restes localitzades  
es trobessin escapçades als perfils de la rasa. 
Tot i això, algun dels ramals projectats es 
realitzaven sobre terreny no afectat per 
l’antic col·lector i, per tant, l’estratigrafia 
apareixia més o menys intacta. Aquesta rasa 
tenia una profunditat que variava entre 
els 0,60 i els 1,15 m, amb una amplada 
de 0,60-1 m i una longitud de 73,5 m. 

Majoritàriament, les estructures localitzades 
s’han de relacionar amb l’antic sistema 
d’evacuació de residus de la Casa de Miseri-
còrdia, tal com succeïa en les intervencions 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Elisabets, 8-10X

Districte
Ciutat Vella

Nom singular 
Casa de Misericòrdia. 
Pati dels Tarongers

Dates d’intervenció
Desembre de 2016 – 
febrer de 2017

Codi
139/16

Motiu
Renovació serveis 
existents

Promotor/Propietari
Districte de Ciutat Vella / 
Ajuntament de Barcelona

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz, 
Jordi Ardiaca Rodríguez

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Sergio Arroyo Borraz

Fotografia
Sergio Arroyo Borraz, 
Jordi Ardiaca Rodríguez

Casa de Misericòrdia. Pati dels 
Tarongers

Vista general de la coberta de la claveguera central i de 
part del paviment de llambordes. Foto: Sergio Arroyo



A banda d’aquestes restes, amb la mateixa 
cronologia moderna-contemporània es 
poden situar altres elements, alguns interpre-
tats com a serveis, d’altres més indefinits, 
però tots relacionats amb la Casa de Miseri-
còrdia. En primer lloc, totalment seccionat 
per la rasa del col·lector de formigó, un mur 
de maçoneria amb un tub ceràmic a l’interior, 
que podria correspondre a una conducció 
d’aigua neta de la casa de beneficència. 
També, una sèrie de fonamentacions de 
morter i pedra de poca entitat, que podrien 
marcar l’existència d’algun tipus d’àmbit a 
l’interior del pati. Finalment, un passadís 
construït a partir de dos murs paral·lels de 
maçoneria, cobert amb una volta de maons 
verticals i morter. Podria tractar-se d’una 
galeria subterrània, de la qual no es poden 
oferir gaires dades més, ja que només es va 
documentar un tram de 60 cm de longitud, 
sense que es pogués detectar l’alçària total 
per qüestions de seguretat. Sí que es va 
poder veure que estava totalment reblerta 
per un sediment detrític. En aquest sentit, 
s’ha de comentar que, en una intervenció 
anterior (PuJAlS, 2015), també es va localitzar 
una galeria subterrània que, també per 
motius de seguretat, amb prou feines es va 
poder documentar. 

Per acabar, s’ha de fer menció d’un petit mur 
de pedra seca, molt afectat per elements 
posteriors, amb un paviment de morter 
associat, localitzat a la part central i cobert 
per l’anivellació general del pati. Es podria 
tractar de l’única estructura identificada en 
aquests treballs anterior a la construcció del 
pati i potser relacionada amb alguna cons-

trucció prèvia a la Casa de Misericòrdia. 
Aquest mur es podria relacionar amb restes 
documentades en una intervenció anterior 
(PuJAlS, 2015): una sitja, un pou i retalls 
diversos anteriors a l’asil, datats de principis 
de l’època moderna i potser relacionats amb 
sectors productius de tallers ceràmics.   
n Sergio Arroyo Borraz, Jordi Ardiaca 
Rodríguez
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Vista de la volta i d’un mur lateral de la galeria subterrània. Foto: Sergio Arroyo
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Cronologia: Segles XVII-XX.
Paraules clau: Castell de Montjuïc. Fortificació militar. Arquitectura militar. 
Calabossos. Pati d’armes. Grafits.

Des de l’any 2015 s’estan portant a terme un seguit d’actuacions en 
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 s’estan executant treballs de modernització de les instal·la- 
cions generals del castell que havien quedat obsoletes, amb la finali-
tat d’adequar-les a les necessitats dels nous usos de la fortificació. El 
conjunt d’aquestes intervencions han afectat especialment els dife-
rents nivells del primer recinte del castell, però també s’han perllon-
gat fins al segon recinte on se situarà el nou centre d’instal·lacions, 
del qual han de partir la majoria de conduccions de serveis que es 
distribuiran per la resta del castell. Algunes d’aquestes actuacions, 
que sempre han tingut seguiment arqueològic, es van concloure el 
mateix 2015 i els seus resultats ja van ser exposats en l’Anuari d’aquell 
any. Durant el 2016 es van continuar els treballs, que s’han perllongat 
durant una part del 2017. L’article d’enguany se centra en les inter-
vencions realitzades als antics calabossos, a les sales del pati d’armes i 
a l’orellot del baluard de Santa Amàlia, que en bona part es van 
concloure en el període esmentat.

A escala general es pot dir que el castell de Montjuïc presenta dues 
fases constructives successives, la suma de les quals li han proporcio-
nat l’aspecte actual. El primitiu fortí va néixer de la necessitat de 

Estudi dels grafits dels 
calabossos
Oriol Achón Casas 
(Arqueòlegs.cat)

Fotografia
Josep M. Vila i Carabasa, 
Oriol Achón Casas 
(Arqueòlegs.cat) 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carretera de Montjuïc, 
62-68 / Avinguda del 
Castell, 2-6 / Passeig del 
Migdia, 184-204 / Camí 
del Mar, s/n

Districte
Sants-Montjuïc

Nom singular
Castell de Montjuïc

Dates
4 de gener – 30 de 
novembre de 2016

Codi
003/16

Motiu
Execució de diversos 
projectes d’obra al castell 
de Montjuïc: adequació 
dels espais de l’antiga 
caserna (antic museu 
militar) / Nou nucli 
d’accés al baluard de 
Sant Carles al castell de 
Montjuïc / Nou Centre 
d’Instal·lacions Tècniques 
(NCIT) i xarxes generals 
al Castell de Montjuïc de 
Barcelona. Fase I

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona 

Direcció tècnica
Josep M. Vila i Carabasa 

Equip tècnic
Oriol Achón Casas, Júlia 
Miquel López 
(Arqueòlegs.cat)

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Júlia Miquel López 
(Arqueòlegs.cat)

Estudi documental
Josep M. Vila i Carabasa

Localització i 
consolidació dels grafits 
dels calabossos
Arcovaleno Restauro, SL

Castell de Montjuïc

Planta general del castell amb indicació dels diferents espais que componen la 
fortificació. Dibuix: Ajuntament de Barcelona
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protegir la ciutat de Barcelona de les tropes 
castellanes durant la guerra dels Segadors 
(1640-1655) i va ser una iniciativa de les 
autoritats municipals. Un cop acabat el 
conflicte, el fortí va passar a la Corona, que 
durant el darrer terç del segle xvii i la prime-
ra 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 amb l’impuls que li va 
donar el projecte redactat el 1751 per l’engi-
nyer 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 fortifica-
ció va adquirir, a grans trets, la seva fesomia 
actual.

Calabossos

Els espais que coneixem com a calabossos del 
castell de Montjuïc se situen a la façana de 
mar del primer recinte de la fortificació, per 

sota de les sales d’aquell costat de la plaça 
d’armes i a un nivell intermedi en relació 
amb les naus per a l’allotjament de la tropa 
que es van fer aprofitant el desnivell de la 
muntanya per la banda de mar. Es tracta de 
cinc sales rectangulars de 7,4 x 4,8 m, 
aproximadament, cobertes amb volta de 
pedra i calç i separades per murs de pedra 
de 2,4 m d’amplada. La posició de les sales 
coincideix amb les que se situen per sobre, 
a l’altura del pati d’armes. S’hi accedeix des 
d’un passadís que s’inicia a l’escala que 
comunica el pati d’armes amb les naus del 
nivell inferior. En el moment de transforma-
ció del castell en museu militar, cap al 1962, 
es va tapiar la porta que comunicava els 
calabossos amb l’escala i es va habilitar un 
accés a través de la finestra de la darrera sala.

La intervenció arqueològica realitzada s’ha 
circumscrit a les tres primeres sales, comp-
tant a partir de la porta d’entrada des de 
l’escala principal, i ha consistit en el segui-
ment arqueològic de l’extracció del paviment 
de ciment que cobria les sales i la documen-
tació gràfica de les llambordes que confor-
maven el paviment original que va aparèixer 
per sota. D’altra banda, també es van dur a 
terme treballs de seguiment de la neteja de 
les parets de les dues primeres sales com a 
pas previ per repintar-les. L’aparició durant 
aquests treballs de grafits de diferents èpo-
ques va comportar un canvi d’orientació de 
l’actuació en aquestes sales. Així, es va encar- 
regar a l’empresa de restauració Arcovaleno 
Restauro, SL la neteja i la delimitació dels 
grafits que poguessin aparèixer en la segona i 
la tercera sala.1 L’inventari i la documentació 
d’aquests grafits va anar a càrrec de l’arqueò-
leg Oriol Achón, de l’empresa Arqueòlegs.cat. 

Evolució històrica

Per la seva posició a l’ala de mar del quadrat i 
la seva coincidència constructiva amb edificis, 
com ara les naus del pis superior i la cisterna 
situada a l’extrem, que està demostrat que cor- 
responen a edificacions preexistents a l’obra 
de Cermeño, hem de pensar que aquestes 
habitacions ja existien en les darreres fases 
del primitiu fortí de Montjuïc. En aquest 
sentit, hi ha un plànol sense data però que 
cal situar clarament durant els primers temps 
d’execució de l’obra de Cermeño en el qual 
la llegenda referida a aquestes edificacions 
les considera «bovedas que existen y deven 
servir para aloxamiento de oficiales y almace-
nes, con sus correspondientes subterráneos» i 1. Vegeu article en aquest mateix Anuari: rAneSi, R. cASAl, N. (2018). «Castell de Montjuïc. 

Calabossos». Anuari d'arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, p. 195-198.

Planta general dels calabossos. Els numerats amb el 5 i el 6 al costat de l’escala són els 
que han estat objecte d’intervenció arqueològica, mentre que l’estudi dels grafits s’ha 
estès fins al calabós 4. Dibuix: BIM/SA

Secció transversal en la qual s’observa la posició de les sales del pati d’armes, dels 
calabossos i de les casernes inferiors. Dibuix: BIM/SA
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que no s’avinguin amb les voltes de les sales, 
sinó que hi estan parcialment per sobre. De 
fet, tenim una referència del 1762 de l’ober-
tura de finestres a les dues voltes del castell 
vell que segurament corresponen a aquesta 
actuació.3 Inicialment, tant les sales com el 
corredor que permet accedir-hi estaven 
pavimentades amb llambordes de pedra de 
Montjuïc i les parets presentaven un enlluït 
bast que les regularitzava.

Pel que fa a la funcionalitat, tot indica que 
històricament havien servit com a calabos-
sos per als arrestats de la guarnició. Així 
sembla que es desprèn de la documentació 
antiga, com ara una relació d’obres al 
castell datada del 1827 en la qual es propo-
sava la col·locació de portes i finestres noves 
als calabossos.4 En un informe sobre els 
edificis a prova de bomba del castell datat 
del 1828 es ratifica aquesta funcionalitat: 
«Entrando en el quadrado al fin de este en 
la izquierda se encuentra una escalera 
grande, en medio de la escalera se halla un 
corrador que forma 5 calabozos».5

En les successives revistes d’inspecció de les 
fortificacions i els edificis militars de Catalu-
nya, aquests espais acostumen a aparèixer 
com a dependències destinades a presons. 
Així, per exemple, en la del 1845, a l’apartat 
«Prisiones», s’indica: «Son 5 bóvedas bajo el 
terraplen de la cortina, entre el Baluarte de 
San Carlos y el Hornabeque».6 En documen-
tació posterior només consten com a dedica-
des a presó tres de les sales.7 Aquesta mateixa 
funció encara la mantenien a finals del 
segle xix quan Josep Fontana Prats va 
redactar la seva Monografia histórico-militar del 
castillo de Montjuïc de Barcelona en relación con 
los sucesos ocurridos en la ciudad desde 1640, on 
es descriuen breument aquestes sales: 

que sembla que corresponen clarament a les 
naus de l’ala de mar del quadrat, i els soterra-
nis, als espais que actualment coneixem com 
a calabossos.2 Així, doncs, el primer que es va 
fer durant l’obra de Cermeño va ser obrir 
finestres, o ampliar-ne alguna de preexistent, 
a cadascuna de les sales. A més, es va obrir 
una porta entre el corredor dels calabossos i 
la nova escala que es va construir per comu-
nicar el pati d’armes i les naus per a l’allotja-
ment de la tropa que es van construir sota el 
terraplè de la banda de mar del castell.

Així doncs, en el replà intermedi d’aquesta 
escala s’obria una porta que donava accés a 
l’interior d’un corredor d’1,50 m d’amplada 
i cobert amb volta de maçoneria de calç i 
pedra al qual donaven les portes dels cinc 
habitacles. Aquestes portes són rectangulars 
amb brancals de blocs allargats de pedra i 
cobertes amb llinda monolítica del mateix 
material. En la darrera de les sales, la més 
meridional, se situava també l’accés, mitjan-
çant una escala de caragol, al corredor que 
portava al registre del pou de la cisterna 
original del castell, que està situada a 
continuació. Les finestres de les sales, fetes 
amb brancals de pedra i cobertes amb arc 
rebaixat fet també de pedra, corresponen a 
l’obra de Cermeño, com ho demostra el fet 

2. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Fons de Gràfics. Plànol 02834.

3. AGMM (Archivo General Militar de Madrid). Comandancia Ingenieros de Cataluña. 
7173.7, folis 132-139.

4. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó). Comandancia de Ingenieros, caixa 238: «Así mismo se 
han de reemplazar 40 piezas de madera, reponer 364 varas de entarimado, construir dos 
antepechos, seis ventanas de dos hojas y reparar otras seis y dos puertas. Igualmente deben 
construirse y colocarse en los calabozos adosados a dicho cuartel grande cinco ventanas de 
dos hojas, dos puertas de una y reparación de otras dos».

5. ACA. Comandància d’Enginyers, caixa 239. 

6. ACA. Comandància d’Enginyers, caixa 375.

7. ACA. Comandància d’Enginyers, caixa 386.

Interior d’un dels calabossos. S’observa el paviment de llambordes de pedra de 
Montjuïc i com la finestra no s’avé amb la volta de la sala. Foto: Josep M. Vila

Planta d’un dels calabossos amb el paviment de 
llambordes original. Dibuix: Júlia Miquel



«Nº 30 bajada al dormitorio de artillería,  
en el cual se puede alojar una compañía, 
paralelo a este dormitorio a la parte inte- 
rior se encuentra un almacén para uten- 
silios. A la mitad de la bajada para estos 
locales se encuentra una berja de hierro que 
conduce a una galería en donde se hallan 
cinco calabozos. En el 5º se encuentra otra 
bajada que conduce a donde se halla el 
registro del algibe de la plaza de armas».8

Sembla que aquests espais van ser utilitzats 
per als presoners polítics que van patir presó 
a Montjuïc a finals del segle xix i principis del 
segle xx, com ho demostra un informe 
del 1918 en el qual s’estudiaven les reformes 
que havien de fer-se al castell a fi que es 
pogués convertir en caserna per a tropes 
regulars:

«[...] Los locales que pueden servir y han 
servido de dormitorios son seis todos ellos 
de diferentes capacidades, además de 
otros cinco reducidísimos y con escasa luz 
que sirvieron de calabozo a los anarquistas 
y que han dado motivo a que se forjara 
sobre este castillo una triste leyenda, que 
ha impulsado a una gran masa de la 
opinión a pedir su derribo».9 

En tot cas, sabem que el 1902, quan es 
preveu traslladar a Montjuïc la presó militar 
de Barcelona, una de les actuacions que es 
volen fer és transformar en calabossos de 
tropa els cinc incomunicats situats sota l’ala 
esquerra dels pavellons de la fortalesa, on es 
preveu que es podrien posar 30 presoners, 
sis a cada calabós.10

Durant la Guerra Civil es van utilitzar els 
calabossos per empresonar els condemnats a 
mort. El corredor central era conegut com 
«el tubo de la risa»; a cada calabós hi havia 
uns 30 presoners. A començaments dels anys 
cinquanta, Hilari Raguer identifica aquests 
espais com les cel·les de càstig (rAguer, 2001).

És en aquest període que cal situar la realit-
zació dels nombrosos grafits que s’han loca- 
litzat a les parets dels calabossos on s’ha 
actuat. Es tracta de dibuixos o escrits nor-
malment fets a llapis i de diferents tipologies: 
escrits de caràcter biogràfic o polític, calen-
daris, dibuixos diversos (alguns de contingut 
sexual), símbols religiosos o polítics, ele-
ments geomètrics, números… Aquests grafits 
sembla que corresponen a diversos moments 
cronològics dins d’aquest període. En el 
moment actual s’estan completant les feines 
d’inventari i estudi que seran objecte de 
futures publicacions, per la qual cosa aquí 
només donem notícia de la seva localització.

8. BC (Biblioteca de Catalunya). Reserva, ms 8867/9.

9. ACA. Comandància d’Enginyers, caixa 508, exp. 1888.

10. ACA. Comandància d’Enginyers, caixa 508, exp. 1882.

Vista del corredor d’accés als calabossos. Foto: Josep M. 
Vila

Detall d’un grafit amb el dibuix d’una cara. Foto: Oriol 
Achón
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pavimentació actual 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: bar 
restaurant, cuina, lavabos, vestidors... En 
algunes de les sales es preveia també l’ober-
tura de portes de comunicació que permetes-
sin la circulació interior entre els espais. Tots 
aquests treballs, com també el repicatge de 
les parets i del sostre previ a la col·locació 
dels nous revestiments interiors, van ser 
objecte de seguiment arqueològic. La inter-
venció amb afectacions de tipus arqueològic 
es va centrar en les sales 26, 27, 29, 30, 31, 32, 
33, 36, 37 i 38. 

A partir dels indicis recollits en el marc de  
la intervenció actual i també de les dades 

Sales del pati d’armes

Les sales que es disposen al voltant del pati 
d’armes de l’edifici principal del castell han 
estat objecte de diversos projectes de restau-
ració en els darrers anys que han permès la 
rehabilitació d’una part de les sales. Concre-
tament, 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. En el 
marc de la intervenció del 2016 es va actuar 
sobretot en les sales situades a l’extrem nord 
del pati d’armes. A escala general, el projecte 
arquitectònic preveia la substitució de la 

Detall d’un calendari del febrer del 1939. Foto: Oriol 
Achón

Dibuix amb la imatge de Popeye. Foto: Oriol Achón

Detall d’un dels grafits. Foto: Oriol AchónGrafit amb un cap uniformat. Foto: Oriol Achón



documentals obtingudes basant-se en la 
recerca realitzada fins al moment, s’ha pogut 
establir i contextualitzar el procés construc-
tiu i les transformacions que han sofert 
aquests espais al llarg de la seva història. 

Els precedents. Restes del fortí antic

En el moment de redactar el projecte d’inter-
venció arquitectònica en aquestes sales ja es 
va preveure la possibilitat que en algunes 
apareguessin traces de la fortificació prèvia 
al castell actual, 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 aixeca-
ment 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 les sales de l’ala 
nord-oest es documentessin restes de l’antic 
camí cobert del primitiu fortí, mentre que 
sota les sales de la cantonada nord es localit-
zés el baluard que tancava per aquest punt el 
recinte primitiu. Finalment, a les sales de 
l’ala nord-est del pati d’armes, fins a l’altura 
del passadís d’entrada, es preveia la possibili-
tat de trobar-hi traces de la cortina que unia 
els dos baluards d’aquest costat. De tota 
manera, el fet que majoritàriament la inter-
venció arquitectònica es limités a la substitu-
ció de paviments va reduir la possibilitat de 
localitzar restes d’aquest primitiu fortí als 
punts on s’havien previst rases per a serveis 
que assolien una profunditat suficient per 
poder localitzar estructures d’aquesta 
primera fase. 

En aquest sentit, la principal rasa de serveis 
estava prevista a les sales de la banda nord-
oest, a tocar de la paret de la façana exterior 
de l’edifici. En aquesta rasa es van localitzar 
restes del mur de la contraescarpa del fossat 
del primitiu fortí, tant a la sala 26 com a les 
sales 31 i 32. En tots els casos, els murs 
d’aquesta contraescarpa estaven aixecats 
amb paredat de pedra i calç i presentaven 
potències conservades d’entre 25 i 40 cm 
segons els punts.

Pel que fa a l’ala nord-est, l’actuació a les sales 
que devien estar situades sobre el baluard 
nord del fortí encara no s’ha pogut executar 
per problemes tècnics i, a la resta de sales 
d’aquest costat, la intervenció no ha arribat a 
afectar els nivells on es podrien situar aques-
tes restes. De tota manera, en el marc de la 
intervenció en les galeries del pati d’armes 
del castell l’any 2015 es va fer un sondeig a la 
sala 38 per tractar de localitzar la posició 
exacta de la cortina a l’interior de la sala. En 
aquella ocasió, i immediatament per sota del 
paviment de rajola hidràulica que pavimenta-
va la sala, es va localitzar la superfície 
d’arrasament del mur de la contraescarpa. El 
mur, del qual només es va localitzar la cara 
exterior, presentava un full atalussat format 
per filades de blocs quadrangulars de pedra 
de Montjuïc picats a martell i disposats en 
filades regulars a trencajunt. Els blocs eren 
de dimensions més petites i presentaven un 
acabament superficial menys polit que el que 
s’ha identificat en altres punts on s’han 
localitzat trams de la cortina del fortí. Aquest 

Planta amb la superposició de les estructures de l’antic fortí i les de l’actual castell, que 
ens ha servit per situar aproximadament els espais actuals sota els quals es podrien 
trobar restes de l’antic fortí. Muntatge: Maria Pujals

Planta amb la numeració de les sales. Dibuix: Júlia Miquel
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Cermeño per a la nova fortificació. Hi havia 
una tercera zona que se situava darrere la 
cortina de la banda de terra de l’antic fortí, 
que en un primer moment sembla que es 
mantenia i s’allargava fins a arribar a la 
cortina que unia l’hornabec amb el baluard 
de Santa Amàlia. Darrere d’aquest element 
es projectaven catorze sales, de dimensions 
variables en funció de la seva posició respec-
te al tancament del fortí, que estaven destina-
des a allotjament de la tropa, allotjament del 
capellà, hospital, fleca, cantina i altres 
serveis. En canvi, no es projectava cap mena 
de construcció paral·lela al davant del 
baluard de Santa Amàlia, que és on es 
troben les sales que han estat objecte d’inter-
venció en aquesta campanya. En aquest punt, 
Cermeño només preveia l’enderroc del fortí i 
el terraplenament del fossat. 

No se sap del cert si es va arribar a executar, 
ni que fos parcialment, aquest projecte, tot i 
que la documentació que ha quedat de les 
obres així sembla que ho indica. Sabem, per 
exemple, que el 1766 s’estava treballant en 
l’enderroc de la muralla en el tram situat 
enfront de l’orellot del baluard de Santa 
Amàlia, treballs que podrien estar vinculats 
amb el projecte de construir darrere de la 
cortina del fortí antic per la banda de l’hor-
nabec una sèrie de casamates per a l’allotja-
ment de la tropa i per a serveis. Sigui com 

fet evidencia l’existència de diferents mo-
ments constructius. La cota d’arrasament se 
situa entre els 15 i els 30 cm respecte del 
paviment actual de la sala.

A la resta de sales, sobretot per una manca 
d’afectacions prou profundes en el subsol, no 
es van documentar elements arqueològics 
que es puguin vincular amb aquest primitiu 
fortí. En qualsevol cas, les restes localitzades 
s’han incorporat a una planta general en la 
qual se situen tots els components identifi-
cats d’aquest fortí.

La construcció de les sales

La construcció de l’actual edifici principal 
del castell, amb el pati central i les sales 
situades al seu voltant, es correspon amb la 
gran reforma endegada a partir del 1753 en 
execució d’un projecte datat del 1751 i 
redactat per l’enginyer militar Juan Martín 
Cermeño.

Se sap que en un primer moment Cermeño 
no devia haver projectat l’edifici del quadrat 
tal com el coneixem avui dia, sinó que va 
situar els pavellons per a l’allotjament i els 
serveis de la guarnició darrere les cortines 
principals del recinte superior antic. Així, en 
els primers plànols que es coneixen del 
castell s’observa que es projecten tres alinea-
cions de sales per a l’allotjament de la tropa 
que deixaven un gran pati d’armes a la zona 
central. La primera se situa darrere la 
cortina que uneix el baluard de Sant Carles i 
el de Santa Amàlia, a banda i banda de la 
porta principal. La segona estava en l’actual 
façana de mar del quadrat, que ja existia en 
aquell moment, les sales de la qual aprofitava 

Vista del tram de contraescarpa del fossat del primitiu 
castell localitzada a la sala 26. Foto: Oriol Achón

Vista del tram de contraescarpa del fossat del primitiu castell localitzada a la sala 32. 
Foto: Oriol Achón



sigui, finalment el projecte inicial es modifi-
ca i es decideix construir l’edifici que ha 
arribat fins a nosaltres. En aquest sentit, 
sabem que a partir del 1769 es va iniciar la 
construcció del cavaller o quadrat, nom que 
rep l’edifici a la documentació de les obres, 
treballs que es van perllongar durant els anys 
següents. El 1773 ja estava avançada la 
construcció de les voltes i els arcs de l’ala que 
dona a l’hornabec.11 Aquests treballs van 
continuar durant l’any següent. El 1775 es 
van arreglar les voltes velles del quadrat nou 
per la banda de mar en el pis superior i es va 
continuar la construcció del paredat i la 
pavimentació sobre les dels quatre costats. 
De fet, aquest edifici és el darrer que es 
construí en aquesta fase, de manera que la 
seva finalització, el 1779, culminà la gran 
reforma del castell. 

Estructura general

En termes generals, es tracta de sales de 
planta rectangular, amb dimensions que va- 
rien segons l’ala en què es troben, i cobertes 
amb volta de canó feta amb rosca de maó 
posat de cantell que arrenca a partir d’1,80 m 
del terra fins a assolir els 4,36 m a la part cen- 
tral respecte a la cota del paviment. Els murs 
són de paredat de pedra i calç, amb amplades 
que oscil·len entre els 110 i els 120 cm. 

Les sales presenten dues obertures construc-
tives originals. En un dels extrems es troba la 
porta d’accés, de grans dimensions, feta amb 
carreus de pedra picada a punxó, tot i que 
amb moltes reparacions. Els brancals són de 
carreus i estan coberts amb arc rebaixat 
adovellat. Tota la porta presenta un revesti-
ment decoratiu que emmarca el perímetre. 
A la dovella central de la major part de les 
portes es distingeix un número, inscrit amb 
posterioritat a la col·locació de l’estructura, 
i que està en relació amb la numeració que 
es va donar a cadascuna d’aquestes sales per 
poder identificar-les amb facilitat. A la 
façana exterior presenta una finestra amb 
accés obert al mur, tipològicament semblant 
a la porta. Moltes de les sales que s’han pogut 
estudiar presenten llars de foc obertes en el 
mur exterior, amb xemeneies que pugen a 
través de la paret i surten a fora per la barana 
del terrat, on encara avui dia es conserven 
traces d’aquestes antigues obertures. A la 
intervenció del 2016 es van poder identificar 
en algunes de les sales portes de comunica-
ció interior que semblen solidàries de les 
parets i que es deuen a la utilització de més 
d’una sala per a una mateixa finalitat. Aques- 
tes portes estan fetes amb llindes de maó i els 
brancals segueixen l’alineació del paredat 
del mur. La pavimentació original de les 
sales sembla que era de rajoles de ceràmica 
de 24 x 24 cm lligades amb morter de calç.

Aquestes característiques constructives han 
generat uns espais molt versàtils, ja que 
tenen una estructura exterior molt sòlida i 
mitjanament gran que permet un agença-
ment interior que canvia en cada cas i que 
pot ser ràpidament substituït per un altre.

11. BC. Reserva, ms 8866, p. 65.

Planta general amb el projecte inicial de Juan Martín 
Cermeño en el qual no es preveia la construcció del 
quadrat. España. Ministerio de Defensa. Instituto de 
Historia y Cultura Militar. AGMM.  
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/

Planta del quadrat, segons la seva configuració definitiva. 
AHCB
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Els usos documentats i les evidències 
arqueològiques 

Històricament, els pavellons del quadrat han 
anat canviant la seva funcionalitat a mesura 
que les necessitats de cada moment ho han 
anat exigint. En aquest sentit, la documenta-
ció escrita permet resseguir els diferents 
canvis que s’han produït en els seus usos al 
llarg de la història. En paral·lel, les excava- 
cions arqueològiques han permès contrastar 
aquesta funcionalitat amb algunes evidències 
materials.

Les planimetries que es conserven del procés 
constructiu del castell en les quals apareix 
dibuixat el cavaller no són gaire precises pel 
que fa a la definició de l’ús que s’havia de 
donar als diferents espais que es preveia 
construir al voltant del pati d’armes. Normal-
ment s’hi refereix com a voltes destinades a 
l’allotjament de la tropa i dependències 
annexes: forn, cuina, etc. Hi ha un dels 
plànols en el qual apareixen algunes identifi-
cacions més precises en sales determinades i 
on trobem representades també algunes de 
les compartimentacions internes que no 
apareixen a la majoria de les planimetries. 
Així, per exemple, hi trobem les dues portes 
de comunicació que es van localitzar entre 
les sales 31 i 32.

D’aquest dibuix es dedueix que les quatre 
dependències que ocupen el quadrant 
septentrional del recinte (sales 33-36) 
estaven destinades a l’habitació del governa-

dor del castell. Al seu costat (sala 37) hi havia 
l’allotjament de l’ajudant. La darrera sala, 
just a tocar del corredor d’entrada, estava 
destinada a cos de guàrdia per a la tropa. 
La resta de les sales objecte de la nostra 
actuació cal pensar que estaven destinades 
a l’allotjament dels oficials. La major part de 
les sales disposaven d’una xemeneia i com-
partimentacions internes fetes amb envans 
de maó, les traces de les quals sovint s’han 
pogut documentar durant la intervenció 
arqueològica.

Durant tot el període de funcionament del 
castell es produeixen canvis en els usos dels 
diferents espais dins del quadrat. Es disposa 
d’una sèrie de documents en els quals es des- 
criu, en més o menys mesura, l’ús que tenia 
cadascuna de les casamates en moments 
històrics diferents. No sempre és fàcil, però, 
amb les indicacions que ens donen els docu- 
ments, identificar amb claredat a quina sala 
correspon cada funció. 

El 1893, Josep Fontana Prats, en la seva Mono-
grafia histórico-militar del castillo de Montjuïc de 
Barcelona, fa una descripció força detallada 
de l’ús que tenien les diverses casamates del 
quadrat a finals del segle xix. D’aquí es 
desprèn que les actuals sales 26-32 correspo-
nien a pavellons per a oficials, les 33-35 a 
l’habitatge del sergent major del castell, la 36 
a sala de banderes, la 37 a cos de guàrdia de 

Vista general d’una de les sales. Foto: Josep M. Vila
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.  
http://www.portalcultura.mde.es/cultural/archivos/



la tropa i la 38 a pavelló d’un dels ajudants 
de la plaça.12

Aquests usos es devien mantenir fins després 
de la Guerra Civil del 1936-1939, quan 
moltes de les sales es van reconvertir en 
cel·les per a oficials, abans no es va construir 
cap a finals dels anys quaranta un pavelló 
específic per als presoners oficials situat en 
un dels semibaluards de l’hornabec.

En aquest sentit, tenim un relat proporcionat 
per les memòries de Jaume Fortuny, un antic 
comissari polític republicà que es trobava pres 
a Montjuïc just després de la guerra i que 
explicava a la seva manera quin era l’ús que 
es donava a les sales en el període en el qual 
ell va estar internat al castell: «A l’entrada, si 
gires a la dreta hi ha una petita infermeria 
sense malalts. Un seguit de cambres interiors 
ocupades per oficials franquistes, que 
esperen sanció per diversos actes de delit 
comú [...]. Després ve una cambra on hi ha 
una dotzena de companys malalts o rebaixats 
de servei, continuen altres habitacles on hi 

ha els militars més significats de la República 
que han estat detinguts [...]. Després hi ha els 
serveis fisiològics, nous de trinca; la capella a 
punt d’enllestir [...]» (Fortuny, 1984: 152-153).

D’aquest període són algunes compartimen-
tacions internes que s’han documentat en 
algunes de les sales, la construcció de 
latrines en moltes i, també, l’ús com a espais 
de servei (lavabos, dutxes…) d’algunes 
altres. L’ús d’aquestes sales com a presó es 
perllongà durant els anys cinquanta i fins a la 
cessió del castell a la ciutat i la creació a 
l’interior del Museu Militar de Montjuïc cap 
al 1962. A partir d’aquesta data, les sales 
d’aquest costat del pati d’armes van ser 
utilitzades per a finalitats diverses vinculades 
amb el museu: bar restaurant, botiga de 
records, vestidors, magatzems, etc.

Orellot del baluard de Santa Amàlia

El baluard de Santa Amàlia és un dels quatre 
baluards que componen el perímetre del 
castell, concretament el que se situa a la 
banda nord. Es va batejar amb aquest nom 
en homenatge a la reina Amàlia, esposa de 
Carles III, que era el monarca regnant en el 
moment de la gran reforma del castell de 
Montjuïc i que li va proporcionar la seva 
aparença actual. Dins de l’estructura del 
baluard, l’orellot es correspon amb el reforç 
arrodonit (d’aquí, el nom d’orellot) que 
sobresurt del flanc esquerre del baluard per 
millorar-ne la protecció i, sobretot, per de-
fensar la poterna oberta al fossat en aquell 
mateix flanc i l’escala que hi comunicava 
des del terraplè del baluard.

El procés constructiu del baluard de Santa 
Amàlia i del seu orellot

Pel que es coneix a partir de la documenta-
ció escrita, el baluard de Santa Amàlia 
formava part del programa constructiu del 
castell que es va començar a planificar 
durant la segona meitat del segle xvii. En les 
planimetries del castell de Montjuïc de què 
es disposa i que representen la fortificació 
abans de la reforma que va portar a terme 
Juan Martín Cermeño a mitjan segle xviii, ja 
apareix aquest baluard, que en aquell 
moment s’anomenava de Santa Madrona, 
amb l’orellot situat aproximadament en la 
mateixa posició que l’actual. De tota manera, 
el més probable és que només se n’hagués 
iniciat la construcció i, de fet, part de l’ala 
dreta i del flanc del mateix costat no sembla 

12. BC. Reserva, ms 8866: «Penetrando por el arco de entrada a la plaza de armas y cuerpo de 
edificios, hallamos a nuestra derecha, señalado con el número 1, un pabellón que ocupa uno 
de los ayudantes de la plaza y frente a él, a la izquierda, la puerta y escalera de subida a la 
torre-vigía, compuesta de tres pisos destinados el primero eventualmente en la actualidad a la 
custodia de efectos pertenecientes a la 5a Brigada Geodésica, el segundo a estación 
telegráfica y sus sirvientes y el tercero al vigía marítimo.

»Sigue a la derecha una pequeña cuadra signada con el número 2 y al llegar a los pórticos 
tomando por el mismo lado, numerados con el 3 y 4 respectivamente, estan el cuerpo de 
guardia de la tropa y el cuarto de banderas.

»Es indicado con el 5 el pabellón, suficientemente capaz, en el que tiene su alojamiento el 
Sargento Mayor, y sigue a continuación, cubriendo el frente NO, signados con los números 
del 6 al 12, siete pabellones para oficiales de la guarnición y arrestados (si los hubiere), en 
general poco capaces, excepto el último, que lo és algo más. Éste fue ocupado por el capellán 
mientras existió de plantilla».

Planta de paviments de la sala 30. S’observa el paviment inicial de la sala i les 
compartimentacions documentades en planta. Dibuix: Júlia Miquel 
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Els treballs al baluard de Santa Amàlia van 
continuar els primers mesos del 1758 amb 
l’ampliació de les muralles antigues en 
alguns trams i amb la construcció de l’escala 
que baixava a la poterna.15 Durant la resta de 
l’any es documenten diverses certificacions 
de maçoneria de calç i pedra, carreu i 
carreuó destinats al baluard i que entenem 
que deuen correspondre al recreixement de 
l’escarpa del baluard i la formació de trams 
nous de paret.16 No es tenen referències de 
cap altra despesa en aquest baluard en les 
certificacions següents, almenys fins al 1761, 
quan es construí la cortina que l’havia d’unir 
amb el de Sant Carles.17 

Existeix un informe enviat pels enginyers de 
l’obra a la Secretaria de Guerra en el qual 
s’especifica que al final de l’any 1763 el 
baluard de Santa Amàlia estava acabat fins a 
l’alçària del cordó, inclosos els peus de 
làmpada de les garites. També s’indica que 
l’excavació de la cisterna estava gairebé 
acabada.18 Durant l’any 1764 es va treballar 
intensament en aquesta estructura i a finals 
d’any ja s’havia arribat fins a l’arrencament 
de la volta.19 Els treballs van continuar 
l’any 1765 amb la construcció de les voltes, 
els corredors, les escales, etc., i van acabar a 
finals d’aquell any. De fet, a començaments 
del 1766 ja s’estava terraplenant per sobre de 
la cisterna per formalitzar el terra del 
baluard.20 La finalització dels treballs sembla 
que tingué lloc aquell mateix any amb la 
construcció de les troneres i dels corredors 
d’accés a les garites de les cantonades del 
baluard. Finalment, el 1773, en els darrers 
anys de l’obra, tenim una darrera referència 
de la construcció de les esplanades de les 
troneres de diversos baluards, entre els quals 
el de Santa Amàlia.

Transformacions posteriors

No es tenen referències de modificacions de 
l’orellot de Santa Amàlia fins als anys seixan-
ta del segle xx, quan el recinte superior del 
castell s’obrí al públic amb motiu de la 
transformació d’una part de les edificacions 
en museu militar. 

El mirador 

El 1962, en el marc de les obres generals de 
transformació del primer recinte en parc 
públic i museu militar, es va programar la 
conversió de l’orellot de Santa Amàlia en un 
mirador sobre el camp de tir del fossat de 

que estiguessin aixecats en el moment de la 
reforma de Cermeño (1751). Tampoc no se 
sap fins a quina alçària estaven construïts les 
ales i els flancs que apareixen en els plànols. 
En tot cas, per la perspectiva que mostra el 
dibuix sembla que les escarpes del baluard 
devien estar encara aixecades a una alçària 
relativament petita, ja que s’identifiquen uns 
camins en pendent que devien pujar des de 
la zona del terraplè del baluard fins al fortí 
antic, que devia estar a una cota força 
superior.

Així, doncs, el projecte de Cermeño es devia 
centrar a completar el perímetre d’aquest 
baluard i connectar-lo amb el front davanter 
del castell, que, aquest sí, va ser totalment 
construït durant el període 1753-1779.

La documentació conservada sobre el procés 
de la construcció del castell indica que és 
precisament en aquest baluard que es van 
iniciar els primers treballs ja el mateix 
any 1753, sobretot en relació amb la construc-
ció de la contraescarpa del que avui conei-
xem com a fossat de Santa Eulàlia. Malgrat 
això, no fou fins a l’any següent que tenim 
les primeres referències d’obres directament 
al baluard de Santa Amàlia, que consistiren 
en la demolició d’alguns segments del 
baluard antic, probablement per adequar-ne 
el traçat a la nova configuració de tot el front 
davanter del castell que el projecte Cermeño 
transformava completament.13 Durant la 
segona meitat del 1757 es continuà treballant 
en aquest mateix baluard, però en aquest cas 
a l’ala esquerra.14

13. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 75-78: «Setecientas ochenta 
y cinco varas cúbicas, un pie y cinco pulgadas de demolición de muralla en el cavallero y 
porción de la cara derecha del baluarte de Santa Madrona».

14. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 87-92. 

15. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 94-97:

«Tres cientas y dos varas cúbicas, dos pies y tres pulgadas de excavación de tierra sin 
transporte, hecha en detras de la muralla vieja del flanco curbo del Baluarte de Santa 
Madrona para ensancharla.

»- Ciento y cuatro varas cúbicas de excavación de peña y tierra mezclada hecha en la 
contrabisura del flanco izquierdo deste baluarte para formar la escalera. 

»- Ciento treinta y una varas cúbicas dos pies de mamposteria ordinaria de cal y canto hecha 
detrás de la muralla vieja del flanco curbo del dicho baluarte hasta igualar con ella.

»- Mil varas cúbicas dos piea de mamposteria ordinaria que se habonan en la porción de 
cimiento y cara derecha del dicho baluarte hasta igualar con ella.

»- Quinientos pies quadrados de piedra de silleria á punta de escoda, que se habonan en los 
ángulos flanqueando del dicho baluarte».

16. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 99-100.

17. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 129-130: «Dos mil nueve 
cientas y cinquenta varas cúbicas de mamposteria ordinaria de cal y canto empleada en la 
cortina y estrivos que une los baluartes de San Carlos y Santa Amália».

18. AGS. Secretaría de Guerra. Lligall 3193.

19. AGS. Secretaría de Guerra. Lligall 3193.

20. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña, 7173.7, folis 251-305.



Santa Eulàlia. Amb aquest objectiu es va 
voler ampliar la superfície útil sobre l’orellot, 
per la qual cosa es va desmuntar parcialment 
el mur que ocupava el tram final del parapet 
interior i es va construir l’actual paret de 
maó de pla afegida a la vella, més estreta i 
regular que la primitiva. També es va 
consolidar la garita i s’hi va col·locar un pavi-
ment de lloses i un graó a manera de mar-
xapeu. El paviment que es va deixar en 
aquell moment a la superfície del nou 
mirador, amb l’excepció de la garita, era de 
sorra i gravetes. També es va formalitzar una 
estructura quadrangular amb maons que 
protegia el punt on la volta de l’escala de la 
poterna sobresortia del nivell del terra.

El telefèric

A partir dels anys seixanta, l’Ajuntament es 
va començar a plantejar la millora dels 
accessos a la part alta de la muntanya amb 
finalitats turístiques. El fet que l’estació de 
l’antic funicular de Montjuïc deixés la gent al 
peu del castell i el mateix estat deficient que 
presentaven les instal·lacions i el seu material 
mòbil van fer descartar la possibilitat de 
millorar l’antic funicular. La segona opció 
era un sistema de telefèric tipus telecabina, 
més econòmic de construir i mantenir i que 
permetia salvar fàcilment els diferents 
obstacles —vials, fossats, jardins, muralles— 
i fins i tot permetia també construir una 
estació a l’esplanada del castell, salvant 
també d’aquesta manera el darrer desnivell.

El 7 de novembre de 1968, l’Ajuntament va 
aprovar el projecte, que situava l’estació 
sobre el terraplè del baluard de Santa 
Amàlia. El 26 de febrer de 1969 es van iniciar 

les obres, que van acabar l’octubre del mateix 
any. El 22 de juny de 1970 es va fer la inaugu-
ració oficial, tot i que el telefèric ja estava en 
funcionament des d’abans. La data coincidia 
amb la visita a Barcelona del general Franco i 
amb el desè aniversari de la cessió del castell a 
la ciutat.

En la zona que ens ocupa, els treballs d’ade-
quació de l’espai per a la col·locació de l’esta- 
ció van comportar el desmuntatge de dues de 
les troneres del flanc esquerre del baluard i, 
també, la modificació de l’orientació de la 
porta de l’escala de la poterna. Originària-
ment, aquest element estava orientat seguint 
la mateixa direcció que l’escala; amb els 
treballs del telefèric, tota l’estructura de la 
porta es va desmuntar i es va reconstruir en 
una posició semblant però amb l’obertura 
girada 90 graus en relació amb la seva 
ubicació original. Aquests treballs es van dur 
a terme l’any 1969.

El telefèric fins a Santa Amàlia va estar en 
funcionament fins al 2004, quan es va tancar 
per dur a terme una important remodelació 
tant del material com de les instal·lacions. 
En el projecte del nou telefèric es va decidir 
de posar la nova estació superior fora del 
recinte del castell per disminuir l’impacte 
visual de la infraestructura. En aquell 
moment es va fer el desmuntatge de les 
estructures que encara romanien sobre el 
terraplè de Santa Amàlia. És probable que en 
el marc d’aquests treballs s’acumulessin 
runes sobre el terraplè de l’orellot.

L’excavació

En el marc d’una sèrie de treballs puntuals 
de millora de la circulació de visitants per 
alguns espais del castell es va decidir interve-
nir en l’orellot de Santa Amàlia, ja que 
presentava una superfície irregular provoca-
da per l’acumulació de runa possiblement 
generada en el moment del desmuntatge de 
les estructures de l’estació del telefèric de 
Montjuïc l’any 2004.

Com a pas previ abans d’adoptar una solució 
definitiva per adequar l’espai, es va extreure 
la runa acumulada i es va tractar de restituir 
l’orellot al seu estat anterior. Aquesta excava-
ció, que es va dur a terme amb seguiment 
arqueològic, va permetre localitzar i docu-
mentar el paviment original de l’orellot, com 
també els basaments dels murs que van ser 
desmuntats el 1962 per eixamplar i regularit-
zar la superfície de l’orellot i transformar-la 
en mirador.

Detall de la zona de l’orellot abans de la construcció del telefèric. Foto: Ajuntament de 
Barcelona.
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mur exterior del parapet i, per aquest motiu, 
s’hi recolzà la nova barana que es va col·locar 
el 1962.  n Josep M. Vila i Carabasa

BIBLIOGRAFIA

AcHón cAsAs, o. (2012). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2011, p. 44-47.

fortuny fontAnet, J. (1984). Tornarem a morir? Memòries d’un 
comissari polític que intentà l’alliberament del President 
Companys. Barcelona: Pòrtic.

HArzBecHer spezziA, k. (2010). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2009, p. 135.

rAguer, H. (2001). El quadern de Montjuïc. Records de la vaga de 
tramvies. Barcelona: Editorial Claret.

vilA i cArABAsA, J. M. (2010). Estudi històric, arqueològic i 
patrimonial associat al Pla Director del Castell de Montjuïc. 
Barcelona: BIM/SA. [Inèdit]. 

vilA i cArABAsA, J. M. (2011a). Estudi històric, arqueològic 
associat al projecte d’adequació del segon recinte del castell de 
Montjuïc com a Parc Metropolità. Barcelona. [Inèdit]. 

vilA i cArABAsA, J. M. (2011b). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2010, p. 24-29.

vilA i cArABAsA, J. M. (2013). «Intervenciones arqueológicas 
en el castillo de Montjuïc. Barcelona» Actas de las I Jornadas 
de Patrimonio Defensivo de Època Moderna. Madrid: Ministe- 
rio de Defensa. Subdirección General de Publicaciones y 
Patrimonio Cultural, p. 281-301.

vilA i cArABAsA, J. M. (2014). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, p. 54-60.

vilA i cArABAsA, J. M. (2016a). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 76-84.

vilA i cArABAsA, J. M. (2016b). «Los artífices del castillo de 
Montjuïc de Barcelona (1640-1779): frailes, ingenieros y 
albañiles». Actas de las II Jornadas de Patrimonio Defensivo de 
Época Moderna, p. 249-262.

vilA i cArABAsA, J. M. (2017). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, p. 68-78.

voltes Bou, p. (1960). Historia de Montjuich y su castillo. 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

A la zona de la garita es va poder comprovar 
que tant el paviment com el marxapeu de 
pedra es van col·locar en el marc de la 
reforma del 1962, ja que inicialment els 
paviments de la garita i el del corredor 
estaven a la mateixa cota. 

En segon lloc, es van localitzar les cares 
interiors dels murs del parapet de l’extrem de 
l’orellot, que van ser desmuntats també en el 
marc dels treballs del 1962 per unificar 
l’amplada de l’orellot i facilitar l’observació 
sobre el tir a l’arc. Així mateix, es va localitzar 
el mur que originàriament delimitava el 
corredor de la garita, com també el paviment 
d’aquest corredor, fet amb lloses rectangulars 
de pedra. Finalment, la intervenció va perme-
tre comprovar que la resta de l’orellot estava 
pavimentat amb llambordes de pedra de 
Montjuïc que originàriament arribaven fins al 

Vista del paviment original de l’orellot i de la resta d’estructures associades a la seva 
estructura inicial. Foto: Josep M. Vila

Planta general de les estructures documentades a l’orellot. Dibuix: Júlia Miquel
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res de l’edifici, i que devien ser construïts 
amb els mateixos materials que la fossa 
sèptica. A la segona subfase constructiva, es 
devia produir l’amortització de les estructu-
res de desguàs i de la fossa sèptica amb la 
construcció d’una nova xarxa de clavegue-
ram amb tubs de PVC i la repavimentació de 
la superfície de la zona d’accés a la finca.

En darrer lloc, es devia practicar un rebaix 
de sanejament, que no es pot descartar que 
s’hagi dut a terme en l’impàs entre la prime-
ra i la segona fase d’intervenció arqueològica 
i que estigui relacionat directament amb les 
tasques de l’obra que afecten la finca.

En tot cas, com s’ha esmentat, es tracta 
d’estructures vinculades al mateix edifici 
afectat per l’obra de reforma i que es poden 
ubicar cronològicament entre mitjan se-
gle xix i principis del segle xx, sense que 
s’hagin detectat evidències d’estructures o 
estrats vinculables a fases d’ocupació ante-
riors a la construcció de la finca del carrer de 
la Cera número 1.  n Adriana Vilardell, 
Antoni Bosch

Cronologia: Segles XIX-XX.
Paraules clau: Fossa sèptica. Estructures 
domèstiques contemporànies.

La intervenció arqueològica preventiva al 
subsol de la finca número 1 del carrer de la 
Cera és originada per la necessitat d’instal-
lar un ascensor. Aquesta obra requereix el 
rebaix del nivell de circulació de la planta 
baixa aproximadament uns 0,60 m i l’excava-
ció d’un fossat per encabir la maquinària de 
l’ascensor.

Els treballs arqueològics van permetre 
documentar un seguit d’estructures associa-
des a la fase contemporània de l’edifici 
afectat.

Aquestes estructures es poden distribuir en 
dues subfases constructives. La primera fase 
englobaria el bastiment de la xarxa de 
clavegueram i la construcció d’una fossa 
sèptica bastida amb maó massís, pedra 
desbastada i morter de calç blanca, com 
també el bastiment d’un mur i una fonamen-
tació que devien formar part de les estructu-
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Carrer de la Cera, 1

Fossa sèptica d’època contemporània. Foto: Carles Aguilar
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Carrer de Clara Zetkin 
Carrer de Berenguer de Palou, 52-62
 

Cronologia: Segles I-III dC.
Paraules clau: Necròpolis romana. Torre de la 
Sagrera.

La intervenció arqueològica portada a terme 
a les obres del «Projecte de rehabilitació i 
ampliació de l’edifici situat al carrer de 
Berenguer de Palou, 52-62 per convertir-lo 
en el casal de barri Torre de la Sagrera, així 
com la urbanització del seu entorn, al 
districte de Sant Andreu», ha permès identi-
ficar diferents restes arqueològiques que es 
poden agrupar en dues fases cronològiques 
diferenciades. La primera fase correspon a 
una necròpolis ubicada cronològicament vers 
els segles i i iii dC, i la segona fase, a la 
mateixa construcció de l’edifici de la Torre 
de la Sagrera, vers l’any 1897, i les diferents 
remodelacions fins a la remodelació definiti-
va de l’any 1941. Entre aquestes reformes 
destaca la construcció d’un refugi antiaeri en 
el context de la Guerra Civil espanyola.

Atès que els resultats de la segona fase 
cronològica esmentada ja van ser publicats a 
l’Anuari corresponent a l’any 2015 (PàmieS, 
moret, 2017: 169-172), aquest article se 

centra en l’estudi de la necròpolis romana 
situada a l’oest de la cruïlla que formen els 
carrers de Berenguer de Palou i de Clara 
Zetkin, a 1,5 m de profunditat.

El conjunt cementirial està format per  
cinc inhumacions i una incineració. Tres de 
les inhumacions presenten una disposició 
nord-est – sud-oest (UE 208, 214 i 217); una 
quarta, en sentit est-oest (UE 211), i l’última, 
de nord a sud (UE 205).

Pel que fa a la cremació, es tracta de frag-
ments ossis identificats al farciment de la 
tomba UE 205, fet que ens indica que, 
probablement, la inhumació devia afectar el 
dipòsit de la incineració.

Trobem tres tipologies d’enterraments 
diferents, dues de fossa simple (UE 205 i 208); 
una de fossa simple amb caixa de fusta 
(UE 211) i dues de fossa simple amb caixa de 
tègula (una d’un vessant, UE 214, i l’altra  
de doble vessant, UE 217). Tres presenten 
aixovar: la tomba UE 205, amb fragments de 
marfil i banya possiblement pertanyents a una 
caixeta; la tomba UE 211, amb un bol de 
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Tombes amb caixa de tègula. Foto: Eva Orri
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ceràmica comuna i un ungüentari per a 
perfum, i la tomba UE 217, amb una gerreta 
al costat del crani i alguns fragments de 
malacofauna.

El material ceràmic extret de l’estratigrafia 
no ens permet determinar amb claredat un 
marc cronològic per a les restes, més enllà 
d’atribuir-los un terminus post quem al se-
gle i aC, atès que l’estrat on estan excavades 
les tombes ens proporciona aquesta cronolo-
gia (ceràmica grisa de la costa catalana i 
campaniana B). Alguns exemples cementi- 
rials amb aquestes característiques i ubicats 
cronològicament entre els segles i i iii dC al 
pla de Barcelona els trobem a la zona del 
Triangle Ferroviari, a la travessera de les 
Corts, al carrer Ample, 1 i a l’edifici de  
les Drassanes Reials, entre d’altres. 

L’existència de la necròpolis en aquest indret 
ens porta a plantejar dues hipòtesis. D’una 
banda, es podria relacionar amb una via 
secundària de la via Augusta, que devia unir 
la via principal d’interior amb la colònia Iulia 
Augusta Faventia Paterna Barcino, fundada a 
les acaballes del segle i aC. Aquest ramal 
secundari es desviava a l’altura de la Sempro-
niana i es dirigia a Bàrcino passant pel coll 
de Montcada, seguia l’actual traçat de la 
carretera de Ribes i, a Sant Andreu de 
Palomar, passava pel carrer Gran de Sant 
Andreu, l’actual carrer de Berenguer de 

Palou, el carrer de la Sagrera i el carrer del 
Clot (trAveSSet, 1995: 128). 

L’existència d’aquesta via i el fet que la 
legislació romana obligava a enterrar els 
difunts a l’entorn de les vies de comunicació 
podrien explicar la presència d’aquest espai 
cementirial a tocar del carrer de Berenguer 
de Palou.

No obstant, també es podria relacionar amb 
la vil·la romana del Pont del Treball, localit-
zada a escassos 200 m vers l’est de la zona 
objecte d’estudi, la qual sembla que va tenir 
el seu moment fundacional vers l’últim quart 
del segle i aC i que perdurà fins als segles iv 
i v dC.  n Dídac Pàmies Gual, Eva Orri 
Terrado
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Cronologia: Segle XVIII.
Paraules clau: Barri de la Ribera.

L’objectiu d’aquesta intervenció era constatar 
la presència d’estructures arqueològiques i 
documentar a quina cota es localitzaven, 
com a pas previ a la realització del projecte 
d’urbanització del carrer del Comerç.

Amb aquest objectiu es van excavar quatre 
cales d’1,70 x 1 m, i a tres se’n van obtenir 
resultats positius.

Les estructures localitzades es corresponien 
amb murs de maçoneria, amb una amplada 
d’entre 40 i 75 cm i amb una orientació 
sud-oest – nord-est. La cota a la qual aparei-
xien era de 4,32 msnm, només 60 cm per 
sota del nivell de circulació actual. Atès que 
l’objectiu de la intervenció era l’obtenció 
d’aquestes dades, un cop documentat el 
coronament d’aquestes estructures, van ser 
cobertes. 

Tot i que pel plantejament de la intervenció 
no es va excavar l’estratigrafia associada a les 
estructures aparegudes, pel context geogrà-
fic on se situen es poden identificar amb 
restes de les edificacions de l’antic barri de la 
Ribera, enderrocades a començaments del 
segle xviii.  n Daniel Alcubierre Gómez 
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ordre de Felip V, per construir el pla de la 
Ciutadella, fet que provoca el desplaçament 
de bona part de la població.

Durant tot el segle xx, el barri de la Ribera 
va patir successius canvis des del punt de 
vista urbanístic, entre els quals es poden 
esmentar l’obertura del carrer de la Princesa 
(1854), que separà el barri de la Ribera del 
barri de Sant Pere, l’obertura de la via 
Laietana (1908), que comportà l’enderroc 
parcial de la part més propera al barri gòtic, 
i darrerament les fases de restauració i 
esponjament del barri, associades a una 
revifalla d’aquest barri com a centre d’inte-
rès turístic.

La intervenció arqueològica preventiva es va 
dur a terme al solar generat per l’enderroc 
de la finca número 2 del carrer dels Conse-
llers, un espai de planta rectangular 
de 72,60 m². 

L’obra va ser generada per la construcció 
d’una nova edificació, que va implicar un 
rebaix parcial del solar de fins a 1,50 m per 
sota del nivell de circulació del carrer. 

L’actuació arqueològica va permetre regis-
trar parcialment algunes evidències de les 
edificacions contemporànies, modernes i 
medievals que ocupaven la parcel·la afecta-
da, com també un tram de necròpolis 
tardoromana.

Època tardoromana (segles iv-vi)

Dins d’aquesta fase cronològica es poden 
registrar dos moments d’ocupació, un primer 
identificat en un conjunt d’enterraments i un 
segon associat a l’activitat agropecuària.

Respecte al primer moment d’ocupació, es 
registrà un conjunt de sis inhumacions que 
s’han d’encabir dins del context de l’espai 
funerari, ja esmentat, documentat a redós  
de Santa Maria del Mar, amb els eixos dels 
carrers de l’Argenteria i de Manresa i de la 
plaça de Víctor Balaguer i el passeig del 
Born, el carrer de Montcada i la plaça 
Comercial. Aquest espai es defineix per un 
ús entre els segles iii-iv i vi-vii dC, amb una 
majoria d’inhumacions en fossa simple, tot i 

Cronologia: Segles IV-VI. Segles XIII-XV. Segle XVIII. 
Segles XIX-XX.
Paraules clau: Necròpolis tardoromana. Urbanisme 
baixmedieval, modern i contemporani.

L’espai intervingut se situa a l’actual barri de 
la Ribera, en una zona de la ciutat ocupada 
des d’antic que, en època altimperial (bel-
trán de herediA, 2010), formava part del 
suburbium de la colònia de Bàrcino. Per aquest 
espai transcorria una via que sortia de la 
porta septentrional de la muralla romana, 
que seguia l’eix dels actuals carrers de 
l’Argenteria i de Manresa i la plaça de Víctor 
Balaguer i que anava en direcció a l’antiga 
línia de costa transcorreguda per la via 
Marina. Aquesta zona estava ocupada tant 
per vil·les destinades a explotació agropecuà-
ria com per la necròpolis que devia resseguir 
el traçat de la via de sortida de la ciutat. 
Segons dades arqueològiques, es creu que 
entorn de la primera meitat del segle iv es ge- 
neralitza l’ocupació de la zona com a necròpo-
lis, articulada a partir dels eixos del carrer de 
l’Argenteria, del de Montcada i del passeig 
del Born, que conflueixen en el punt on 
actualment es troba la basílica de Santa 
Maria del Mar, i on es creu que en un primer 
moment hi podria haver hagut una basílica 
de caràcter martirial. Sembla que aquesta 
àrea funerària devia estar en ús fins al 
segle vii, tot i que s’ha registrat de manera 
puntual l’ús durant el segle viii i també al 
segle ix amb algunes inhumacions islàmiques.

Els orígens del barri els trobem a la Vilanova 
del Mar, un suburbium de la Barcelona 
medieval, del qual es té notícies ja al segle xi. 
Aquesta vila s’organitzava entorn de l’església 
de Santa Maria de les Arenes, on apareixen 
construccions a partir de la dècada del 1060. 
Al segle xii, ja trobem una àrea edificada pro-
fusament, sobretot entorn del carrer que 
anava del mercat a Santa Maria del Mar, 
l’anomenat carrer de Mar (actualment, 
carrer de l’Argenteria). A partir del segle xiii 
i fins al segle xvii, moment en què el barri 
decau, es dona un augment constant d’ocu-
pació de l’espai. Durant el segle xvii, el barri 
entra en decadència, a causa, d’una banda, 
del trasllat del port i, de l’altra, de l’enderro-
cament de part del barri de la Ribera, per 
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En aquest punt s’han d’esmentar dos elements 
discordants. En primer lloc, es documentà 
una primera fase d’enterraments a una 
cota d’entre 3,85 i 3,80 msnm i una segona 
a 4,10-4,12 msnm, la cota inferior de les 
quals era de 4,03-3,97 msnm. Tot i això, la 
separació de les dues fases és de 0,18 m de 
potència, i sembla que no té res a veure amb 
les separacions de pràcticament 2 m que es 
documenten en altres punts de la necròpolis 
com ara Santa Maria del Mar, sense que es 
pugui descartar l’opció que es tracti d’un 
tram de necròpolis organitzada en dos nivells. 
En segon lloc, la presència de dos retalls que 
estaven excavats sobre dues fosses simples, 
sense que quedessin afectades pels primers. 
El fet que els retalls estiguessin excavats en el 
mateix estrat que les fosses, en el mateix 
moment d’ocupació i ús de la necròpolis, fa 
pensar que es podria tractar d’un fet intencio-
nat. En un dels casos està amortitzat amb un 
pedruscall de mida petita, sense lligar, amb 
un fragment d’extremitat de macrofauna, 
que, en un primer moment, s’ha vinculat a 
algun tipus d’escombrera que podria estar 
associada a la necròpolis; aquests elements 
encara són recurrents en fases tardanes, on 
molts dels rituals pagans associats a banquets 
funeraris encara no s’han abandonat del tot 
i, si tenim en compte que la necròpolis 
tardoromana perdurà fins als segles v-vi, no 
deixa de ser una hipòtesi plausible. En aquest 
cas, el retall documentat no devia tenir 
relació directa amb la fossa simple, i la seva 
ubicació devia ser fruit de l’atzar. D’altra 
banda, també es podria tractar d’algun tipus 
de petit túmul que podria estar assenyalant 
la tomba ocupada per un individu perinatal; 
aquesta hipòtesi, però, sembla que no té 

que també es documentaren tombes en cista, 
en caixa de fusta o en àmfora, totes sense 
aixovar, i amb una orientació majoritària-
ment nord-oest – sud-est o oest-est. També 
s’han documentat en altres punts (Carta 
Arqueològica de Barcelona), sobretot els més 
propers a Santa Maria del Mar, dos nivells 
d’inhumacions, en alguns casos disposats 
ordenadament (amb una separació de fins 
a 2 m de sedimentació) i en altres casos 
d’una manera molt més caòtica, en què fins i 
tot les fosses tallaven les unes amb les altres.

En el cas de les inhumacions excavades al 
carrer dels Consellers, 2, es troben similituds 
en les cronologies, atès que les inhumacions 
s’han datat a partir del material ceràmic recu-
perat en els estrats que rebleixen les fosses, 
que donen una cronologia entorn dels 
segles v-vi dC, en l’orientació de les fosses 
(nord-oest – sud-est) i en les tipologies de les 
inhumacions, la majoria de les quals són en 
fossa simple i sense aixovar. L’única que 
presenta diferències és una tomba en cista de 
pedra i coberta de tègula plana que conserva-
va una pedra de molí amortitzada com a 
capçal. En darrer lloc, cal apuntar la peculia-
ritat de dues fosses en les quals es va detectar 
un pendent nord-oest – sud-est en el retall, 
i que es podria deure a la naturalesa del sòl 
més que no pas a algun element ritual.

Els individus inhumats es trobaven en decú- 
bit supí i n’hi havia tres femenins (un adult  
i dos subadults), un individu masculí adult i 
dos individus perinatals, dels quals no s’ha 
pogut determinar el sexe.

Tomba en cista tardoromana. Foto: Adriana Vilardell

Element funerari tardoromà indeterminat. Foto: Adriana 
Vilardell
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casos paral·lels en aquesta fase tardana de la 
necròpolis. Respecte al segon retall, amortit-
zat amb sorres, es podria tractar d’una fossa 
avortada quan es va trobar amb una inhuma-
ció anterior o bé d’una fossa d’inhumació 
espoliada en un moment posterior, ja que a 
l’interior es van recuperar, a banda de 
material ceràmic, algunes restes òssies que 
corresponien a un individu perinatal o no 
nat, documentades en posició secundària.

El segon moment d’ocupació de la fase 
tardoromana es reflectia en l’estrat que 
amortitzava la necròpolis, i s’identificava 
exclusivament en el conjunt de vuit forats de 
pal, articulats més o menys en dues files 
paral·leles, que poden respondre a les restes 
d’alguna estructura perible no conservada. 
Els materials ceràmics recuperats permeten 
datar aquesta fase entorn del segle v dC i, pel 
que sembla, el canvi d’ús de l’espai, de 
necròpolis a altres activitats, va ser ràpid i no 
venia donat per desús o abandonament de la 
parcel·la. Tenint en compte casos paral·lels 
documentats en altres punts de la ciutat, es 
pot pensar que en aquesta fase l’espai es devia 
destinar a activitats de tipus agropecuari.

Època baixmedieval (segles xiv-xv)

Aquesta fase cronològica es va registrar 
només en un estrat, que podria respondre a 
un nivell de circulació que amortitzava, 
anivellava i estabilitzava els estrats de sorres 
de platja inferiors. D’aquesta fase no es va 
poder identificar cap estructura positiva o 
negativa que evidenciés activitat humana, 
a banda de l’estrat esmentat, per la qual cosa 
es podria tractar d’una zona no urbanitzada 
o bé d’una zona de patis o horts associada a 
alguna estructura domèstica que no es va 
poder detectar en la intervenció arqueològica.

Època moderna (segle xviii)

Fase d’activitat antròpica identificada en les 
restes d’una estructura domèstica formada 
per tres murs i un pou. Aquests elements 
estaven bastits emprant la tècnica de l’enco-
frat perdut, construïts amb pedra i morter de 
calç de color taronja viu, amb una orientació 
est-oest. Totes les estructures es van identifi-
car de la mateixa fase per una similitud en la 
factura i obra i la cronologia s’ha establert a 
partir de les monedes de Felip V recuperades 
a l’interior de la rasa de construcció del pou. 
Per tant, es pot afirmar que el moment de 
construcció de l’edifici va ser el segle xviii.

A causa de la reparcel·lació que provocà 
l’obertura de la via Laietana, l’espai que 
s’excavà no responia al parcel·lari original 
d’època moderna i, per tant, és difícil acotar 
a quina part de la casa podrien respondre les 
restes. De totes maneres, la presència del pou 
podria indicar, possiblement, que es devia 
tractar de la zona de pati posterior de 
l’edifici.

Estructures domèstiques d’època moderna. Foto: 
Adriana Vilardell

Època contemporània (segles xix-xx)

S’inclouen en aquest període cronològic els 
fonaments perimetrals que marcaven la línia 
de la façana de l’edifici enderrocat, com 
també un basament que podria respondre a 
un arrencament d’escala i una riosta. Totes 
les estructures estaven bastides amb encofrat 
perdut, emprant pedra, maó massís i morter 
de calç blanc. D’altra banda, es documentà 
un únic paviment en tot el procés d’excava-
ció: era el que corresponia a la fase contem-
porània. Aquest fet podria confirmar l’ender-
roc total de la finca moderna amb 
l’amortització del pou i la construcció, de 
nova planta, de l’estructura contemporània.  
n Adriana Vilardell Fernàndez
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Totes aquestes reformes també propicien el 
canvi d’usos de la part que es conserva del 
soterrani, que es divideix en espais més 
petits mitjançant envans de maó pla, s’hi 
basteixen clavegueres, dipòsits i pous i se’n 
reformen els paviments. n Vanessa Muñoz 
Rufo
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La intervenció efectuada a les finques del nú- 
mero 45 del carrer del Consolat de Mar i 
número 6 del carrer de les Panses de Barcelo-
na es va centrar en l’excavació de les estances 
i les zones del soterrani que no havien estat 
excavades durant una intervenció anterior, 
efectuada l’any 2004 (SArdà, 2005).

La intervenció s’efectuà dins un soterrani 
datat d’època medieval, format per un mur 
perimetral continu que comprenia dues 
crugies longitudinals i una de transversal, 
cobertes cadascuna amb mitja volta grassa de 
canó contínua. 

Corresponia al soterrani medieval (segle xiv) 
el mur continu que formava el perímetre del 
soterrani i l’estructura en forma de T que 
suportava la coberta, formada per un mur de 
carreus paral·lel al carrer de les Panses i dos 
pilars que suportaven dos arcs de dovelles, 
longitudinals al mateix carrer. També 
conservava part del paviment medieval, bastit 
amb morter de calç ocre i sorres compacta-
des, d’uns 10 cm de potència.

A l’època moderna l’espai va patir diverses 
reformes: a finals del segle xvii o principis 
del segle xviii es van bastir dos pilars que 
s’adossaven a banda i banda del pilar medie-
val més proper al carrer del Consolat de Mar, 
amb la qual cosa reforçaven els arcs adove-
llats; al segle xix es documenta una gran 
reforma del soterrani, amb la intenció de 
crear a la banda del carrer de les Panses, 6, 
un semisoterrani, un entresolat i una nova 
escala de veïns. Aquest canvi de funcions 
implica la construcció d’un mur que divideix 
el soterrani a l’altura del segon pilar, l’ender-
roc d’una tercera part de la volta medieval i 
el rebliment d’aquesta part del soterrani per 
aixecar el nivell de circulació. La construc- 
ció de l’escala de veïns, amb accés des del 
carrer de les Panses, va provocar el reforç de 
l’interior de la volta medieval mitjançant un 
gran pilar quadrangular que se situava 
parcialment a la vertical de les dovelles del 
segon arc medieval, a fi que la volta pogués 
suportar el pes extra de l’escala.
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A la dreta de la imatge, pilar medieval, reforçat als 
segles xvii-xviii, i l’arc de dovelles amb la mitja volta de 
canó d’una de les crugies longitudinals. A l’esquerra  
de la imatge s’aprecia el pilar bastit al segle xix per 
reforçar la volta. 
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A l’altura dels números 10 i 12 del carrer de 
les Basses de Sant Pere es va localitzar un 
mur de carreuons d’una filada d’amplada, 
parcialment afectat per la rasa d’un servei. 
Associat al nivell de terra que amortitzava 
l’estructura es va recuperar material ceràmic 
dels segles xvii i xviii. Tot i que per la seva 
factura constructiva el mur podria ser més 
antic i tenir un origen baixmedieval, les 
dades arqueològiques només permeten 
confirmar que devia ser una construcció 
anterior al segle xvii. 

Com a hipòtesi, aquest darrer mur podria 
estar relacionat amb el conjunt estructural 
format pel molí fariner que, segons els 
Quarterons de Garriga i Roca, es devia situar 
entre els números 6 i 10 del carrer de les 
Basses de Sant Pere.

D’època contemporània es van poder 
documentar tres estructures:

 – Al carrer de les Basses de Sant Pere, 
davant del carrer d’en Cortines, es va 

Cronologia: Època baixmedieval. Època 
contemporània.
Paraules claus: Barri de Sant Pere. Murs. 
Paviments. 

Aquesta intervenció arqueològica va consistir 
en el control del rebaix de terres d’una rasa 
per a la instal·lació d’una nova línia de la 
xarxa elèctrica de mitjana tensió. El tram 
intervingut tenia una longitud d’uns 240 m, 
amb un recorregut entre el número 19 
del carrer d’en Cortines i el número 2-4 de 
la plaça de Sant Agustí Vell. La rasa tenia 
una amplada de 0,40 m i una profunditat 
d’entre 0,80 i 0,90 m.

Tot i les limitacions físiques que comporta 
l’obertura d’una rasa de 0,40 m d’amplada, i 
el fet que part de l’espai estava ocupat per la 
presència de serveis ja existents, la interven-
ció va posar al descobert estructures arqueo-
lògiques de diferents èpoques d’aquest sector 
de la ciutat.

A la plaça de Sant Agustí Vell, davant el 
número 2-4, es va documentar la fonamenta-
ció del mur de façana d’un antic edifici 
baixmedieval, que per la seva tipologia i 
morfologia constructiva es pot situar entre 
els segles xiv i xv. L’estructura, d’una ampla-
da considerable, fou bastida amb pedres 
desbastades lligades amb morter de calç de 
color marró clar ataronjat, i es documenta 
parcialment, ja que fou arrasada per la 
construcció d’un clavegueram. En aquesta 
àrea també es van localitzar part de tres 
paviments de terra piconada, superposats els 
uns damunt dels altres, associats amb 
material ceràmic dels segles xiii i xv. 

Aquestes troballes, adscrites a una fase 
cronològica entre els segles xiii i xv, es poden 
relacionar amb les restes arqueològiques 
documentades durant la intervenció realitza-
da al solar de l’actual número 2-4 de la plaça 
de Sant Agustí Vell, que van posar al desco-
bert algunes estructures pertanyents a un 
edifici de la mateixa cronologia.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer d’en Cortines, 
1-19 / Carrer de les 
Basses de Sant Pere, 
2A-14 / Plaça de Sant 
Agustí Vell, 1-7

Districte
Ciutat Vella

Dates 
Agost-octubre de 2016

Codi
103/16

Motiu
Realització d’una rasa 
per la instal·lació d’una 
nova línia de la xarxa 
elèctrica de mitjana 
tensió.

Promotor/Propietari 
Instavi Palleja, SL / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia 
Abans Serveis Culturals, SL

Direcció tècnica 
Albert Castellà Fabré i 
Joan Piera Sancerni

Aixecament de 
planimetria 
Albert Castellà i Joan 
Piera

Digitalització de plànols 
Markary Garcia Álvarez

Estudi del material 
ceràmic
Marcel Olivé Taché

Fotografia 
Albert Castellà Fabré 

Carrer d’en Cortines, 1-19 
Carrer de les Basses de  
Sant Pere, 2A-14 
Plaça de Sant Agustí Vell, 1-7

Mur baixmedieval a la plaça de Sant Agustí Vell. 



posar al descobert la fonamentació del 
mur de la línia de façana d’un dels antics 
edificis del segle xix, obrat amb pedres 
desbastades lligades amb abundant morter 
de calç blanca.

 – A la plaça de Sant Agustí Vell, davant 
l’edifici número 2-4, es va localitzar un 
tram de clavegueram bastit amb maons 
massissos i coberta de pedra. No es va 
recuperar material ceràmic que permeti 
datar la canalització, però el tipus de 
construcció ens situa en un moment 
comprès entre el segle xix i principis del 
segle xx.

 – Al llarg de tot el carrer d’en Cortines es va 
documentar un mur obrat amb còdols i 
pedres desbastades i maons massissos 
rectangulars lligats amb abundant morter 
de calç de color blanc. Es coneix l’existèn-
cia d’un col·lector central de clavegueram 
anterior al que es va anul·lar a les obres 
del 2006, per la qual cosa l’estructura 
descoberta podria formar part de la 
primera canalització d’aigües residuals 
d’aquest indret datat de principis del 
segle xx.

Tot i que se sap que el traçat del rec Comtal 
passava pel carrer de les Basses de Sant Pere, 
al llarg del control arqueològic no es van 
localitzar restes corresponents a aquesta 
estructura singular.  n Albert Castellà Fabré
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Cronologia: Època moderna (segles XVII-XVIII). 
Època contemporània (segle XIX).
Paraules clau: Abocador. Registre.

La intervenció es va limitar a l’actuació 
arqueològica sobre dues cales informatives 
de 2 x 3 m, executades com a mesures 
correctores, a causa de la realització de 
rebaixos del subsol sense control arqueolò-
gic. La cala 1 va donar resultat negatiu. A la 
cala 2 es van documentar dos horitzons 
cronològics amplis.

L’horitzó més antic es pot situar, de manera 
preliminar, entre els segles xvii i xviii. Es 
componia d’un estrat sedimentari amb 
abundant material ceràmic d’aquesta 
cronologia i d’un abocador de material 
constructiu. L’abocador, de morfologia 
pseudocircular i una amplada d’1,85 m, 
només va poder ser excavat parcialment. La 
datació d’aquests elements és coincident amb 
les dades històriques que es tenen de l’edifi-
ci, que indiquen la seva reconstrucció al 
voltant de l’any 1789, després de la greu 
afectació patida pels bombardejos de la 
guerra de Successió (1713-1714). 

El segon horitzó cronològic, del voltant del 
segle xix, estava representat per un registre i 
un mur. El registre, de morfologia rectangu-
lar, estava construït en maó massís, lligat 
amb morter de calç, i només va ser excavat 
parcialment. Les seves dimensions visibles 
eren de 87 x 80 cm i se’n desconeix la 
profunditat, que superava els 90 cm. A les 
dues parets visibles s’hi va documentar una 
obertura rectangular (12 x 22 cm). La 
funcionalitat d’aquesta estructura era la de 
recollida i distribució d’aigües residuals 
vinculada a l’ús de l’edifici. Per la seva 
banda, el mur estava construït amb pedres 
lligades amb morter de calç; la manca d’una 
excavació en extensió no va permetre 
conèixer el funcionament concret d’aquest 
mur en relació amb la casa. 

Un cop documentades, les dues estructures 
esmentades (mur i registre) van ser cobertes 
amb geotèxtil i van ser reblertes indefinida-
ment.  n Ignacio Soriano Llopis

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer d’en Cortines, 23

Districte
Ciutat Vella

Dates: 
14-19 de setembre de 
2016

Codi 
104/16

Motiu: 
Reformes de l’edifici

Promotor/Propietari 
Particular

Empresa d’arqueologia
Global CHM, S.L.

Direcció tècnica 
Ignacio Soriano Llopis 

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 
Ignacio Soriano Llopis

Carrer d’en Cortines, 23

Registre i mur, segle xix. 
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Cronologia: Segles XVIII-XX.
Paraules clau: Ciutadella borbònica. Fort de Don Carlos. Edificis industrials.

Durant l’obertura de la rasa per a l’ampliació de la xarxa urbana de 
climatització de fred i calor per a la connexió a l’Hospital del Mar es 
van documentar una sèrie d’estructures compreses entre el primer 
quart del segle xviii i principis del segle xx. Les més antigues corres-
ponen al fort de Don Carlos de la Ciutadella borbònica i es van 
localitzar al carrer del Doctor Aiguader, 78-88, mentre que les més 
modernes podrien correspondre a les restes d’edificis industrials del 
tercer quart del segle xix localitzades a l’encreuament del carrer 
d’Àvila amb l’avinguda d’Icària. Les altres d’estructures corresponen 
a col·lectors de finals del segle xix o principis del segle xx localitzats a 

Aixecament de 
planimetria
Carles Aguilar, Jordi 
Chorén, Jordi Serra, Laro 
Sánchez

Digitalització de plànols
Jordi Chorén, Markary 
García

Fotografia
Carles Aguilar, Jordi 
Chorén, Laro Sánchez

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Doctor 
Aiguader, 78-88 / Carrer 
de Ramon Turró, 120-132 / 
Carrer d’Àvila, 2-40 / 
Avinguda d’Icària, 
123-197 / Carrer de la 
Marina, 20-24 / Carrer de 
Salvador Espriu, 1-21 / 
Avinguda del Litoral, 2-22 

Districtes
Ciutat Vella – Sant Martí 

Dates
Juny de 2016 – gener 
de 2017

Codi
075/16

Motiu
Ampliació de la xarxa 
urbana de climatització 
de fred i calor per a la 
connexió a l’Hospital del 
Mar 

Promotor/Propietari
Districlima, SA / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Laro Sánchez Bonvehí

Equip
Antoni Bosch, Carles 
Aguilar, Dani Moli, Isabel 
Muñoz, Jordi Petit, Jordi 
Serra, Marcel Olivé, 
Marta Merino, Mònica 
Viamonte, Montserrat 
Piñeiro, Noemí Nebot

Carrer del Doctor Aiguader, 78-88
Carrer de Ramon Turró, 120-132  
Carrer d’Àvila, 2-40 
Avinguda d’Icària, 123-197 
Carrer de la Marina, 20-24 
Carrer de Salvador Espriu, 1-21   
Avinguda del Litoral, 2-22

Vista de tres àmbits a la banda oest de l’edifici industrial del carrer d’Àvila números 2 i 8. 
Foto: Laro Sánchez
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En aquest indret, les excavacions arqueològi-
ques han permès documentar un primer 
edifici format per les fonamentacions de la 
façana sud i el tancament oest de l’edifici. 
Aquestes fonamentacions, com la resta de  
les localitzades en aquest tram, són bastides 
seguint un sistema constructiu ja identificat 
en altres edificis del litoral barceloní, bastits 
com a mínim a partir de la meitat del 
segle xix (chorén, 2016). Consistien a fer un 
gran rebaix al subsol sorrenc inestable, bastir 
les banquetes de fonamentació de les façanes 
i lligar-les amb riostes aixecades a l’aire 
lliure, i finalment reblir els espais buits 
resultants amb les sorres extretes durant els 
rebaixos. Les fonamentacions de les compar-
timentacions interiors de l’edifici són 
construïdes de la mateixa manera, encara 
que en aquest cas són estructures amb poca 
profunditat i corresponen a la base dels 
envans que separen els diferents àmbits.  
En aquesta primera fase l’edifici presentava 
cinc àmbits. 

A la banda est de l’edifici s’ha documentat 
una reforma de l’espai interior, que consis-
teix en l’arrasament d’un dels envans 
originals i el recreixement de l’espai sobre 
el qual es construeix un nou àmbit, de 
manera que en un segon moment l’interior 
de l’edifici queda configurat a partir de qua-
tre àmbits. 

A aquest edifici s’hi adossa un segon cos per 
la banda oest: les fonamentacions del nou 
tancament oest i la fonamentació de la faça- 
na sud sobre la qual s’assenta el mur de 
façana. Aquestes fonamentacions són 
construïdes de la mateixa manera que les 
fonamentacions ja descrites. Aquest nou cos 
implica una ampliació d’uns 11 m més de la 
façana sud, de manera que l’edifici ampliat 
presenta una longitud total de 37 m. En 
aquest darrer moment l’edifici presenta una 
divisió interna formada per cinc àmbits. 

Aquestes estructures sembla que corresponen 
a edificacions de caràcter industrial del barri 
d’Icària —concretament del carrer del Dos de 
Maig, tal com s’anomenava anteriorment el 
carrer d’Àvila—, que devien funcionar en un 
arc cronològic comprès entre el 1855 i 
el 1882, aproximadament. Aquests edificis 
s’enderrocaren amb motiu de l’execució de 
les obres del pla Cerdà, que va implicar 
l’arrasament dels edificis no inclosos dins  
de la nova trama urbana.

Nivells de circulació del camí cobert que unia el fort de Don Carlos i la Ciutadella 
borbònica. Foto: Laro Sánchez

La polleguera i el mur que flanqueja l’accés vers l’ala nord del fort. Foto: Laro Sánchez

l’avinguda d’Icària i que tenen relació amb la 
urbanització de la zona durant l’execució del 
pla Cerdà. 

Carrer d’Àvila, 2-10 / avinguda d’Icària, 197

Entre el carrer d’Àvila número 10 i l’avinguda 
d’Icària número 197 s’han documentat les 
restes de les fonamentacions i l’arrencament 
de murs aeris d’una sèrie d’edificis de caràc-
ter industrial. Entre el número 2 i 8 del 
carrer d’Àvila s’han localitzat les estructures 
més ben conservades de l’edifici que hi devia 
haver en aquesta zona, i que devien corres-
pondre a bona part del mur de façana sud, i 
a diferents àmbits interiors.
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col·lector construït durant els Jocs Olímpics 
del 1992.

El fort de Don Carlos fou projectat el 1717, 
però no es va construir fins al cap d’uns 
quants anys. El 1721 ja estava construït, com 
s’observa en uns plànols signats per Pròsper 
van Verboom del projecte de construcció 
d’unes contraguàrdies i un hornabec a la Ciu- 
tadella borbònica (Archivo General de Siman- 
cas. Signatura: MPD, 10, 055 i MPD, 10, 057).

Aquesta construcció es va fer a la platja que 
més tard es transformà en la platja del 
Somorrostro. Gràcies als treballs arqueolò-
gics, sabem que la construcció del fort es 
devia fer en un sol moment, amb l’excavació 
de grans retalls de fonamentació a les sorres, 
on es van bastint les estructures, de manera 
que tan bon punt s’alçà el mur es va anar 
fonamentant amb les mateixes sorres que 
s’havien extret durant la realització del retall. 
Val a dir que únicament ha estat possible 
documentar les rases de fonamentació a les 
cotes on pengen les estructures muràries,  
de manera que no s’ha arribat a cotes de 
fonamentació en tots els punts.

Pel que fa al camí cobert, aquest camí unia  
el fort de Don Carlos amb el baluard de 
Don Fernando de la Ciutadella borbònica. 
Aqu ests treballs han permès documentar 

Avinguda d’Icària, 130-195

En diversos punts de l’avinguda d’Icària s’han 
documentat una sèrie d’estructures de sane- 
jament. Es tracta de dues clavegueres situa-
des entre els números 130 i 132, i una situada 
al número 197, que segueixen la mateixa 
direcció que l’avinguda d’Icària. Aquestes 
estructures foren construïdes a finals del 
segle xix o principis del segle xx durant 
l’execució del pla Cerdà del barri d’Icària. 
De fet, sobre una de les estructures s’ha 
documentat un antic paviment de llambor-
des d’un carrer, que correspon a aquest 
darrer moment d’ocupació de la zona.

Tot aquest carrer, com en altres punts de la 
zona, presenta un nivell d’afectació important 
per les obres de construcció de la Vila Olímpi-
ca amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992.

Carrer del Doctor Aiguader, 78-88. Fort de 
Don Carlos

Les tasques d’obertura de la rasa al carrer 
del Doctor Aiguader han posat al descobert, 
davant de la façana del Campus Universitari 
Mar, les restes de l’extrem oest del fort de 
Don Carlos i el punt d’arrencament del 
camí cobert que unia aquesta fortificació 
amb la Ciutadella borbònica. Aquestes 
estructures s’han documentat a partir d’una 
profunditat de 0,90 m respecte a la rasant 
de carrer actual, en un tram de 30 m de 
longitud. Aquestes restes només ocupaven la 
meitat de l’ample de la rasa de 3,50 m, ja 
que els nivells arqueològics i algunes 
estructures havien estat afectades per un 

Vista general de l’ala nord del fort. Foto: Carles Aguilar

Plànol del fort de Don Carlos. AHCB



Intervencions arqueològiques | 89

Durant aquests treballs també s’han docu-
mentat els accessos nord i sud des del camí 
cobert vers les respectives ales del fort. 
D’aquests accessos s’han documentat els 
murs de 0,70 m d’amplada i una alçària 
conservada de 1,95 m —sense arribar a cotes 
de fonamentació—, que devien protegir i 
delimitar els accessos per l’oest. En aquests 
murs s’hi instal·laren les portes que devien 
donar accés a les ales, de les quals únicament 
s’han documentat els encaixos de la polle-
guera oest de la porta nord i de la polleguera 
oest de la porta sud.

D’aquests accessos s’han documentat els 
nivells de circulació que unien l’ala nord  
del fort i el camí cobert amb la Ciutadella 
borbònica. Aquests nivells d’ús són paviments 
de terra batuda de poca potència que pre- 
senten un desnivell sud-nord marcat, que 
confirma un accés des d’un punt elevat, el 
punt d’unió amb el camí a cobert, vers una 
part baixa, el fossat perimetral del fort.

Pel que fa al fossat perimetral del fort, o les 
ales del fort, és delimitat per un mur oblic a 
la part interna propera al camí cobert. 
Aquesta estructura s’ha documentat a l’ala 
sud del fort, ja que els rebaixos han aprofun-
dit més en aquest punt. Aquesta estructura 
de maçoneria de 0,65 m d’ample tanca el pas 
o fossat perimetral del fort i separa aquesta 
zona dels accessos vers el camí cobert.

Pel que fa a les estructures que tanquen el 
fort de l’exterior, s’han documentat les que 
corresponen a l’ala sud i a l’ala nord del fort. 
Aquests murs de maçoneria presenten 
diferents nivells de conservació, i el mur de 
l’ala nord és el que té una millor preservació, 

els angles de l’encreuament del camí amb el 
fort —murs de maçoneria que protegien els 
accessos a les ales— i els murs que flanque-
gen el camí cobert vers la Ciutadella. 
Aquests angles presenten uns contraforts 
oblics, que delimiten un espai ample en el 
punt d’unió amb el fort i s’estrenyen en el 
punt on arrenca el camí cobert vers la 
Ciutadella. 

Pel que respecta al camí, presenta diversos 
nivells de circulació de terra batuda superpo-
sats, que provoquen el recreixement del camí 
a mesura que es repara o s’agença. Cal 
recordar que aquest camí comunicava amb la 
Ciutadella i quedava a cobert dels possibles 
atacs situats a una cota inferior. 

Estructures documentades: 1. Camí cobert.  
2. Mur oblic. 3. Ala sud. 4. Ala nord. AHCB 

El fort de don Carlos en un plànol de la Ciutadella borbònica de mitjans del  
segle XVIII. AHCB

Detall del plànol: Exposició Exposició Universal de Barcelona 1888. El número 30 correspon 
a la part del fort de Don Carlos reaprofitat durant l'Exposició Universal del 1888. ICGC

2
3

4

1
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cosa que permet conèixer-ne més bé les 
característiques i el funcionament.

Tenint com a referència l’ala nord, el mur de 
tancament fa 3,20 m d’amplada i té una 
alçària de 2,10 m en el punt més alt conservat. 
De dalt a baix, aquest mur presenta un 
parapet, que devia fer 1,40 m d’alçària, 
atalussat a la part interior, que protegeix el 
pas de ronda enllosat. En aquest pas de ronda 
s’ha documentat un encaix o desguàs que 
devia servir per evacuar l’aigua o per encai-
xar-hi algun tipus d’estructura. A aquest pas 
de ronda s’hi devia accedir a través d’unes 
escales, que permeten superar poc més d’1 m 
de desnivell respecte al paviment enllosat del 
pas a cobert o fossat perimetral del fort. S’ha 
documentat l’existència d’un possible glacis a 
l’ala nord del fort, on s’ha documentat també 
un nivell de sorres que s’adossa a la cara 
externa del mur de tancament.

El fort de Don Carlos fou construït com a 
reforç de la Ciutadella borbònica, unida 
mitjançant el camí cobert, de manera que, si 
la Ciutadella tancava el sector nord-est de la 
ciutat de Barcelona, el fort de Don Carlos 
havia d’esdevenir el tancament de la zona de 
la Barceloneta, un indret ideal per atacar la 
ciutat. Ara bé, a finals del segle xviii, quan les 
aigües del mar es van retirar prop de 90 m, 
tant el camí cobert com el fort deixaren de 
funcionar com a obstacle entre la Barcelone-
ta i els camps de fora muralla (cortAdA, 
1998), fet pel qual el fort deixà de tenir la 
funció amb la qual es va concebre. 

A diferència de la resta de fortificacions de la 
Ciutadella, el fort de Don Carlos no es va 
enderrocar totalment el 1868, sinó que en 
part va ser reutilitzat com a pavelló militar de 
la Secció Marítima de l’Exposició Universal 
del 1888, després que l’Ajuntament n’adqui-
rís la propietat a canvi de 500.000 pessetes. 

Les estructures del fort i del camí cobert 
documentades corresponen a la part arrasada 
durant aquestes obres i amortitzada per un 
nivell de terraplenament relacionat amb 
l’agençament de la zona amb motiu de l’Ex- 
posició Universal. Després de l’exposició va ser 
enderrocat per ubicar, al mateix solar, l’Hospi-
tal d’Infecciosos (actual Hospital del Mar).  
Val a dir que en aquest tram de rasa s’han 
documentat restes d’edificacions pertanyents 
al complex industrial de Catalana del Gas, com 
ara tubs de gas, un possible soterrani i part 
d’unes naus industrials que han afectat par- 
cialment les estructures d’aquesta fortificació.  
n Laro Sánchez Bonvehí
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amb morter de calç de color ocre, al qual 
s’adossava una claveguera o rec, també de 
pedra, per canalitzar les aigües, segurament 
de cronologia baixmedieval (segles xii-xiii). 

Posteriorment, es documentà una fase 
moderna formada, en el seu moment més 
antic, per una sitja datada dels segles xvi-xvii, 
que devia quedar amortitzada per la cons-
trucció d’una sèrie d’estructures que devien 
formar part d’un o diversos edificis, potser 
construïts al segle xviii o ja al segle xix, dels 
quals es conservava un gran soterrani, pavi- 
ments i diversos pilars de grans dimensions, 
formats per carreus de pedra de Montjuïc 
encaixats en estructures de maó pla units 
amb morter. Es pot pensar que es podria 
tractar de les restes dels edificis documentats 
als Quarterons de Garriga i Roca (1856-1862), 
amortitzats a finals del segle xix o principis 
del segle xx amb motiu de l’obertura de la via 
Laietana i del carrer del Doctor Joaquim Pou.

Finalment, es documentà part del sistema de 
clavegueram de l’edifici actual, com ja s’ha 
comentat, bastit l’any 1920.  n Vanessa 
Muñoz Rufo

Cronologia: Altmedieval. Baixmedieval. Moderna. 
Contemporània. 
Paraules clau: Sitges. Estructures edilícies.

La rehabilitació de l’edifici per canvi d’usos 
comportava una notable intervenció a la 
planta baixa, que incloïa la renovació del 
sistema de fonamentació, l’obertura d’un 
aljub, el fossat d’un ascensor i d’un munta-
càrregues, el rebaix del nivell de circulació i 
el soterrament dels serveis, obres que final-
ment van implicar l’obertura de gran part de 
la superfície de la planta baixa de l’edifici, 
construït l’any 1920.

A causa que encara s’està en fase d’estudi dels 
materials i de revisió de les dades extretes 
durant l’excavació, finalitzada el mes d’abril 
del 2017, només es poden avançar algunes 
conclusions parcials de la intervenció. 
D’aquesta manera, es pot afirmar que la fase 
més antiga documentada corresponia a 
l’època altmedieval (segles ix-xi) i estava 
formada per estructures negatives, en gran 
mesura sitges de gran capacitat i pous, i altres 
estructures que es podrien interpretar a priori 
com a fons de cabana. Podria correspondre a 
una fase posterior un mur que feia cantona-
da, bastit amb pedra sense escairar unida 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Doctor 
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Mur medieval amb una canalització adossada. 
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elements d’època prehistòrica s’haurien d’em- 
marcar dins dels primers assentaments 
d’agricultors i ramaders que es van produir 
en aquesta part del pla de Barcelona que 
devia anar des de Sant Andreu fins al carrer 
d’Espronceda (gómez, moliSt, 2016) i 
podrien estar relacionats amb altres jaci-
ments arqueològics propers.. Les primeres 
evidències prehistòriques documentades van 
ser les restes recollides durant les obres de 
construcció del triangle ferroviari l’any 1854 
i en unes troballes del 1961 (diverSoS AutorS, 
1983; Petit, 2010). A les obres de la línia 
d’alta velocitat de la Sagrera es va registrar 
una tomba amb més de 200 individus datats 
del Neolític final (AntequerA, Soberón, 
gArcíA, 2012). Recentment, durant la 
construcció de la LAV de Sant Andreu es van 
localitzar unes 25 sitges i dos enterraments 
datats d’època neolítica, que podrien 
enllaçar amb les troballes aïllades de ceràmi-
ques i sílex d’aquest període que es van 
documentar al llarg dels anys 1854, 1961 
i 1975 (Arroyo, 2012). No podem localitzar 
exactament, encara, un assentament d’època 
prehistòrica en aquesta zona només per la 

Cronologia: Bronze inicial. Època romana. Època 
tardoantiga. Edat mitjana.
Paraules clau: Sant Andreu. Prehistòria. Vil·la 
romana. Pintura mural romana. Rec Comtal.

Els controls preliminars que es van fer a la 
finca van confirmar l’existència de restes 
històriques que quedaven afectades directa-
ment per les obres de construcció. Per aquest 
motiu es va fer una intervenció arqueològica 
en extensió a fi de poder documentar la 
major part d’informació. Les excavacions 
arqueològiques van treure a la llum nombro-
sos elements que van permetre conèixer les 
diferents activitats que es van dur a terme en 
aquest lloc al llarg dels diferents períodes 
cronològics. Concretament, es van establir 
quatre grans moments històrics: la prehistò-
ria, el món romà, l’època tardoantiga i l’edat 
mitjana. Cal esmentar que encara no s’han 
fet els estudis dels diversos materials arqueo-
lògics i, per aquest motiu, les datacions que 
oferim en aquest article són provisionals i 
estan subjectes a canvis.

Les evidències arqueològiques més antigues 
que es van documentar eren dues sitges 
datades del Bronze inicial. Aquests dos 
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Estructures de la vil·la romana, paviments d’opus signinum i murs. 
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diverses rases que podrien ser identificades 
com a rases de conreu, les quals presentaven 
la mateixa orientació que les que es van 
documentar en l’excavació de la LAV de Sant 
Andreu, i nombrosos elements d’emmagatze-
matge de l’excedent de producció, com 
serien les sitges i les cubetes.

S’ha d’apuntar la documentació de dos 
enterraments d’època romana, que empraven 
ambdós el retall d’una sitja com a fossa un cop 
amortitzada. El primer sebollit era un indivi-
du infantil situat a mitja altura i en un costat 
de la sitja, mentre que el segon era un indivi-
du adult que estava desarticulat i col·locat 
juntament amb restes d’àmfores a la base del 
retall. No es va registrar cap àrea específica-
ment destinada a necròpolis, com sí que havia 
passat en els altres jaciments del voltant.

Entre aquest període romà i el món medieval 
hi podria haver un seguit d’estructures que es 
van situar dins de l’època tardoantiga. Eren 
elements negatius relatius a les feines agríco-
les que es duien a terme en aquest indret, 
bàsicament sitges. Aquest fet podria posar de 
manifest l’ús agrícola dels terrenys on se situa 
el jaciment. Tampoc no es pot obviar la 
possibilitat que hi hagués estructures peribles 
que no han deixat cap evidència arqueològi-
ca, com ara edificacions de fusta relacionades 
amb les activitats que es van dur a terme en 
aquesta zona. Aquestes possibles edificacions 
no perdurables podrien tenir relació amb els 
forats de pal documentats, però, malaurada-
ment, no es va poder identificar cap espai 
tancat que permetés observar clarament 
l’evidència d’alguna d’aquestes construccions. 
Cal fer menció de les rases de conreu que es 
van localitzar al jaciment, fet que podria 
mostrar que el conreu de la terra devia con- 
tinuar des del període anterior. 

D’època medieval destacava la presència 
d’un mur que anava al llarg de tot el jaci-

presència de dues estructures d’emmagatze-
matge de l’excedent agrari, però aquestes 
dues sitges ens han de posar en alerta en 
futurs moviments de terra i fer-nos estar 
atents a noves excavacions per veure si es 
registren noves estructures que ens mostrin 
l’articulació del paisatge durant la prehistò-
ria a Sant Andreu.

D’època romana es va documentar part d’una 
vil·la d’època baiximperial, la qual podria 
estar relacionada amb les dues vil·les d’aquest 
mateix període documentades en els jaci-
ments de la línia d’alta velocitat de la Sagrera 
(Alcubierre, ArdiAcA, ArtigueS, 2015) i el 
sector de Sant Andreu (Arroyo, 2011). 
Possiblement, les troballes que es van exhu-
mar podrien pertànyer a unes dependències 
de la mateixa vil·la apareguda als voltants de 
l’actual estació de Sant Andreu Comtal, o bé 
es podria tractar d’una altra vil·la indepen-
dent que devia estar ubicada en una zona 
més cap al sud-oest i que, juntament amb les 
que s’han documentat en els jaciments 
anteriors, podrien organitzar aquesta zona 
en l’època romana des del segle i fins al 
segle v. 

Les restes excavades al carrer de l’Esta- 
ció, 11-19, podrien correspondre a la part 
residencial, ja que la presència de murs reves- 
tits amb pintures policromes i paviments 
d’opus signinum així ho evidencien. Cal des- 
tacar, també, la documentació d’empremtes 
de murs. Eren «estructures» en un estat força 
precari, de les quals es podia observar 
l’empremta de calç i algunes pedres, que ni 
tan sols han permès dibuixar cap estança o 
espai tancat ni permeten deduir, d’aquesta 
manera, una funcionalitat dins la vil·la. 
També es van registrar diferents elements 
que podríem definir com a productius, com 
ara una gran àrea de treball amb nivells 
d’escòries, cendres i argiles rubefactades i 

Detall de les pintures policromes dels murs de la vil·la 
romana. 

Parament sud del mur medieval.



ment i que devia dividir l’espai en aquest 
període històric. Possiblement, mostrava les 
diferents actuacions que es feien a banda i 
banda d’aquesta estructura. A la banda de 
ponent, hi podria haver un possible ús del 
terreny per part del poder públic i que podria 
estar relacionat amb el rec Comtal, que 
passava a pocs metres del jaciment. Aquestes 
pràctiques devien necessitar una zona per 
anar fent un manteniment i altres obres 
auxiliars per anar distribuint aigua a les 
diferents àrees irrigables. L’altra banda, 
a l’est, devia ser un espai d’ús privat i podria 
estar destinat al conreu. Tanmateix, no es pot 
descartar la possibilitat que es tractés d’un 
terreny totalment privat encara que hi 
transcorrés un servei públic per les seves 
terres i s’utilitzés aquest element, com un mur 
de contenció de terres o amargenament. Al 
segle xix s’establia que en 10 passes a banda  
i banda del rec Comtal havia de ser de camí i 
quedar lliure de qualsevol terra de cultiu o 
d’ús ramader (PouS, 1989).

Cal fer menció que en època medieval es va 
introduir un altre factor que va afectar la 
distribució i l’organització del sòl: l’església 
de Sant Andreu de Palomar, la primera 
menció de la qual data del 966. Per aquest 
motiu, no es pot obviar la presència del 
temple com un actor determinant dins de 
l’articulació del territori. Així doncs, la 
institució eclesiàstica havia d’intervenir, 
modificar i controlar el paisatge relatiu a la 
parròquia. Pensem que els terrenys del 
jaciment del carrer de l’Estació, 11-19, 
formaven part d’aquest espai dominat per 
l’autoritat religiosa; de fet, l’excavació està 
situada a escassos 100 m de l’absis de l’actual 
església de Sant Andreu de Palomar, que està 
sobre l’antic temple. No és estrany pensar 
que els terrenys de conreu que es van excavar 
podrien estar sota domini eclesiàstic i les 
sitges que es van registrar podrien haver 

estat construïdes per acumular tot l’excedent 
produït en llur camps. 

Hi havia altres elements relacionats amb les 
tasques de producció agrícola, a banda de  
les sitges, que eren els grans retalls a l’argila 
que es van documentar. La seva funcionalitat 
no és clara però, ja fos per extreure argila o 
com a zones de treball reconvertides en 
abocadors de deixalles i rebutjos, es pot 
remarcar el seu caràcter agrari, que reforça 
la idea de l’ús agrícola de la zona, ja que no 
es va documentar cap estructura relacionada 
amb l’hàbitat o residència en el període 
medieval. La població devia quedar localit-
zada més cap a l’oest, on hi devia haver la via 
romana que anava cap a Bàrcino i on es va 
començar a articular el nucli primitiu de Sant 
Andreu al voltant del segle x (Petit, 2010).   
n Joan Piera Sancerni
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l’elevat grau d’alteració del subsol que ha 
sofert la zona a causa de la gran transforma-
ció urbanística que va patir vers la segona 
meitat del segle xx, quan va passar de ser una 
zona rústica amb masies aïllades i camps de 
conreu a ser una zona totalment urbana. A 
més del Palau Reial, un dels primers edificis 
que es van construir a la zona va ser el 
caserna del Bruc, l’any 1929, i, posterior-
ment, ja s’hi van construir els primers edificis 
d’habitatges.  n Dídac Pàmies Gual
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Cronologia: Segle XIX-XX.
Paraules clau: Palau de Pedralbes. Masia de Can 
Feliu.

Els treballs arqueològics van consistir en el 
control de l’excavació de la rasa per a la 
instal·lació de nou cablejat elèctric que 
connectés el nou edifici de la Facultat de 
Dret, al carrer de Pere Duran Farell, amb el 
punt més proper on hi ha la potència 
requerida per a aquesta instal·lació, que es 
troba a la cruïlla entre el carrer de González 
Tablas i l’avinguda de l’Exèrcit.

El traçat de la rasa transcorria per la banda 
de mar de l’avinguda de l’Exèrcit i pel car- 
rer de Jordi Girona i acabava davant el 
número 30 del carrer de Pere Duran Farell; 
assolia una longitud total de 966 m, una 
amplada entre 0,60 i 1 m i una profunditat 
de 0,90 m, a excepció dels encreuaments de 
calçada, on s’ha rebaixat fins a 1,6 m.

Malgrat la llargada de la rasa i l’existència de 
diversos jaciments arqueològics a la zona, 
només es va documentar un pou de registre 
amb canalització de galeria subterrània, just 
darrere la capella del Palau Reial. Es tracta-
va de tres estructures vinculades entre si 
destinades a la canalització d’aigües (sense 
poder aclarir si es tractava d’aigües netes o 
brutes), les quals van ser construïdes vers el 
primer quart del segle xx, quan s’adequà 
l’espai com a residència reial. El palau té el 
seu origen a l’antiga masia de Can Feliu, del 
segle xvii. La finca fou adquirida el 1862  
pel comte Eusebi Güell, juntament amb la 
veïna Can Cuiàs de la Riera. 

Juntes formaren la finca Güell, de gran 
extensió (30.000 m²). S’encarregà la reforma 
de la torre Can Feliu a l’arquitecte Joan 
Martorell i Montells, que construí un palauet 
d’aire caribeny, acompanyat d’una capella 
neogòtica i envoltat de magnífics jardins. 
Més tard, s’encarregà a Antoni Gaudí la 
reforma de la casa i la construcció del mur 
de tanca i els pavellons de porteria.

Cal destacar la identificació, a pràcticament 
tot el traçat de l’obra, d’un estrat de runa 
d’època contemporània que evidencia 
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següent. La base del doli estava a una altura 
de 4,37 msnm, i parcialment enterrat en un 
estrat d’argila ubicat cronològicament vers 
les acaballes del segle ii i el segle v dC (cerà- 
mica africana de cuina, possible fragment 
d’Ostia I, 261; sigil·lada africana tipus C). En 
dos dels disset fragments recuperats hi apare-
gué part d’una inscripció, «...ii xxxv...» 
(repetida als dos fragments), que podria 
indicar el pes de l’envàs o tara i el volum i 
que podria ser la manera de determinar la 
capacitat d’emmagatzematge del recipient 
(Alcubierre, ArdiAcA, ArtigueS, 2015: 82). 
Malauradament, el fet d’aparèixer parcial-
ment no ens permeté determinar-ne la 
capacitat. 

Atès que es tractava d’un element d’emma-
gatzematge i tenint en compte els antece-
dents arqueològics més propers a l’indret 
(base d’opus signinum d’un possible lacus al 
carrer d’en Gignàs, 17-19; estructures 
romanes des del segle ii fins al segle vi al 
carrer de Riudarenes, 5-9, i un mur d’època 

Cronologia: Època romana. Època moderna.
Paraules clau: Doli. Parcel·lació finques.

La intervenció arqueològica preventiva va 
consistir en el seguiment dels treballs 
d’excavació de vuit sondeigs per a la realitza-
ció de noves fonamentacions i un fossat 
d’ascensor, en la qual es van identificar 
diferents estructures, com també estrats i 
restes negatives, que es poden agrupar en 
dues fases cronològiques diferenciades: 
època romana i època moderna.

Fase i. Època romana

D’aquesta primera fase les restes identifica-
des van ser molt escasses, atès que el subsol de 
l’edifici estava afectat per construccions 
posteriors i la superfície excavada en aquest 
projecte era minsa.

Es tracta d’un fragment de doli documentat 
in situ, del qual es conservava una quarta part. 
Estava seccionat a les bandes nord-est i 
sud-est, i escapçat per estructures de la fase 
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romana altimperial al carrer Ample, 46) i 
que es trobava en un espai entre el límit de la 
banda de xaloc de la ciutat romana de 
Bàrcino i la línia de costa, és versemblant 
pensar que es podria tractar d’un espai 
destinat a l’activitat portuària.

Fase ii. Època moderna

Es van documentar un total de vuit estructu-
res d’aquest període, la major part correspo-
nents a les edificacions anteriors a l’actual, i 
un pou, del qual es desconeix si devia 
funcionar amb les edificacions anteriors o si, 
al contrari, correspon a un element d’una 
fase anterior a aquestes edificacions, tot i que 
pel tipus de morter emprat en la seva cons-
trucció és versemblant ubicar-lo al mateix 
moment, atès que per a la construcció es va 
utilitzar un morter de calç molt similar al 
dels murs.

A la banda sud de la finca es conservaven dos 
murs que formaven part d’un soterrani. Un 
dels murs era paral·lel al mur mitger entre 
les finques número 25 i 23 del carrer d’en 
Gignàs. El soterrani estava enrunat, i se’n 
recuperaren alguns fragments ceràmics 
ubicats cronològicament vers el segle xviii 
(ceràmica d’influència francesa). Cal 
destacar que en aquest nivell s’hi va identifi-
car un total de 38 trespeus i un petit cilindre 
ceràmic utilitzat per subjectar les rajoles a 
l’hora de la cuita.

A la banda nord de la finca s’hi documenta-
ren parcialment dos murs, també paral·lels a 
la mitgera ja esmentada, que corresponien  
a les mitgeres de les edificacions anteriors a 
l’actual. n Dídac Pàmies Gual
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A causa del sistema de treball de l’obra, amb 
una llosa de formigó entre pantalles construï-
da a la superfície, s’avançava amb talls verti-
cals; així, doncs, i per raons de seguretat, 
l’excavació es va haver de fer eliminant 
totalment una part de la paret de l’estructura 
per poder accedir al rebliment del pou, 
emprant una bastida. Tant a la paret est com a 
la paret oest es van documentar dues alinea-
cions verticals, oposades entre si, formades per 
petits encaixos semicirculars d’unes dimen-
sions aproximades de 20 x 15-20 x 10-15 cm. 
A la paret est s’hi van conservar cinc encaixos, 
i a la paret oest, quatre, tot i que originària-
ment n’hi devia haver hagut més. Es tracta 
del sistema d’accés al fons del pou mentre 
s’anava cavant, mitjançant la col·locació de 
travessers de fusta a manera d’escala. El pou 
estava amortitzat amb abocaments successius 
de sediment barrejat amb material construc-
tiu i material arqueològic fragmentat (cerà-
mica, metall, fauna). Cal remarcar la troba-
lla, just al fons de l’estructura, d’un càntir 
sencer.   n Ignacio Soriano Llopis

Cronologia: Època moderna-contemporània (segles 
XVIII-XIX).
Paraules clau: Pou d’aigua.

La plaça de les Glòries Catalanes és una 
zona de Barcelona on es té molt poca 
constància de troballes o evidències arqueo-
lògiques. De manera específica, a l’àmbit 
central de la plaça no s’han dut mai excava-
cions arqueològiques. Durant l’execució dels 
murs pantalla de l’obra, a principis de 
l’any 2016, es va produir una troballa fortuïta, 
que va consistir en la recuperació en perfecte 
estat de conservació d’una bala de canó de 
ferro, possiblement de 36 lliures castellanes, 
atès el seu pes de 16,8 kg. La troballa d’aquest 
element militar té la seva importància, atès 
que es tracta d’un indret on no és coneguda 
l’existència de cap fet militar o batalla, tot i 
la proximitat del Fort Pienc (segle xviii), fort 
auxiliar de la Ciutadella borbònica. La bala 
de canó sembla que correspon a aquest 
període cronològic en el qual el pla de 
Barcelona fou escenari de nombrosos 
conflictes bèl·lics i on l’ús de l’artilleria 
estava completament establert.1 

Posteriorment a aquesta troballa, i en el 
transcurs de la intervenció arqueològica, es 
va localitzar un pou d’aigua, que situem de 
manera preliminar a l’època moderna- 
contemporània. Aquesta estructura estava 
conservada gairebé del tot i només escapça-
da a la part superior com a resultat dels 
rebaixos de la plaça al llarg del segle xx, i va 
ser excavada de manera completa. Presenta-
va una planta circular que s’anava estretint 
progressivament a mesura que adquiria més 
profunditat. La profunditat conservada era 
de 6,05 m i el diàmetre oscil·lava entre 
els 0,75 i els 1,08 m. El pou estava retallat 
directament a les argiles vermelles d’origen 
col·luvial i, a partir de la meitat, en el 
tortorà, i la part final acabava en una densa 
crosta calcària que no es va acabar de 
foradar i, possiblement, va impossibilitar l’ús 
del pou. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Plaça de les Glòries 
Catalanes, 1-28 / Gran 
Via de les Corts 
Catalanes, 767-835

Districtes
Sant Martí – Eixample

Dates
25 d’octubre de 2016 – 
10 de febrer de 2017

Codi
106/16

Motiu
Execució dels túnels 
viaris a la plaça de les 
Glòries Catalanes i 
avantprojecte de 
viabilitat en superfície

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Global CHM, SL

Direcció tècnica
Ignacio Soriano Llopis 

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Ignacio Soriano Llopis

Plaça de les Glòries Catalanes, 1-28
Gran Via de les Corts Catalanes, 
767-835

1. Informació extreta del Projecte d’intervenció arqueològica redactat pel Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.

Pou d’aigua abans de la seva excavació, època moderna-
contemporània.
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agrícola i ramadera era el principal domi-
nant al poble de Sant Andreu, on les masies 
tenien una importància significativa.

Dins d’aquests nivells d’època medieval i 
moderna es van registrar materials ceràmics 
representatius d’aquest moment de canvi, des 
de pisa daurada i de reflexos metàl·lics, verd i 
manganès, fins a ceràmiques blaves de 
Barcelona i vidrades baixmedievals. En 
aquest indret es van trobar també ceràmi-
ques de Paterna (València) i altres regions 
properes, reflex de l’intercanvi de pisa i 
comerç amb l’interior de la península.

De l’època moderna, i retallant els nivells 
anteriors, es van localitzar les restes de fins a 
tres murs de pedra i un paviment de calç, 
que es podrien relacionar amb una ocupació 
d’aquest espai entre el segle xvi i mitjan 
segle xviii, possiblement pertanyents a una 
masia. A mitjan segle xviii, aquesta edificació 
fou abandonada o enderrocada per cons-
truir-ne una de nova. A més dels materials 
ceràmics, també es va poder recuperar una 
sivella de bronze i una moneda de Ferran VI 
(1755), dit el Prudent o el Just, que va ser rei 
d’Espanya a mitjan segle xviii.

Finalment, també es va documentar un pou 
de pedra, de cronologia indeterminada. 
Aquesta estructura estava reblerta amb 

Cronologia: Segles XIV i XVIII.
Paraules clau: Murs. Paviment de calç. Pou.

Durant el control arqueològic es van poder 
registrar diversos murs i estructures d’època 
medieval i moderna.

Aquest solar es localitza a prop del nucli 
històric de l’antic poble de Sant Andreu de 
Palomar, el qual es troba documentat ja des 
de finals del segle x dC, i que es localitza al 
voltant de l’església actual. Respecte al carrer 
Gran de Sant Andreu, aquest indret té 
l’origen en un ramal romà de la via Augusta 
i, més endavant, en un camí reial d’època 
medieval, la via Francisca.

El tram fundacional del carrer Gran se situa 
al voltant de la plaça del Comerç, i l’origen ja 
està registrat des del segle x fins al segle xiii i, 
posteriorment, va anar creixent cap a 
ambdós costats entre els segles xiv i xvii.

Els treballs arqueològics van permetre 
documentar diverses restes arqueològiques 
de dues fases compreses entre els segles xiv 
i xviii.

De l’època medieval es van documentar 
diversos nivells arqueològics, a més de 
paviments o sòls de preparació, possiblement 
associats a una ocupació humana de caràcter 
agrari. Des del segle xiv, aquesta activitat 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer Gran de Sant 
Andreu, 245-247

Districte
Sant Andreu

Dates
Setembre de 2016

Codi
105/16

Motiu
Projecte de rehabilitació i 
reforma de la finca

Promotor/Propietari
Inmobiliaria Hahen I 
Heia, SL

Empresa d’arqueologia
Global CHM, SL

Direcció tècnica
Javier González Muñoz

Equip
Marta Nolla

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Javier González Muñoz

Carrer Gran de Sant Andreu,  
245-247

Murs d’època moderna i sondeig amb nivells medievals. 
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materials de diverses èpoques. Tot i que 
possiblement sigui d’època medieval o moder-
na, el pou va ser aprofitat per a la confluència 
de canalitzacions residuals i reconvertit en 
pou negre.  n Javier González Muñoz

BIBLIOGRAFIA

BusquetA i riu, J. J. (1991). Una vila del territori de Barcelona: 
Sant Andreu de Palomar als segles XIII-XIV. Fundació Salvador 
Vives i Casajuana.

vinyes, p.; rABAssA, J. (2009). Sant Andreu de Palomar i La 
Sagrera. Com era i com és. Barcelona: Dux Editorial.

Pou registrat al centre del forat per a la instal·lació de la 
grua.
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Del pavelló dissenyat per Lluís Domènech i 
Montaner s’han identificat principalment un 
seguit de galeries perimetrals obrades amb 
maons i ciment que, conjuntament amb uns 
dipòsits de filtració circulars i coberts amb 
volta, configuren el sistema de clavegueram.

Més significatives són les restes documenta-
des pertanyents al Mas Xifré, que s’han 
sumat a les identificades en anteriors fases i 
zones excavades del recinte hospitalari i han 
permès definir més acuradament l’espai 
original ocupat per les construccions de la 
finca.

Aquest mas es devia situar per sota de l’antiga 
travessera de Gràcia en direcció a Sant An- 
dreu de Palomar. La identificació d’un llenç 
de mur, conjuntament amb l’estratigrafia 
documentada i la superposició d’un plànol de 
Barcelona de l’any 1890,2 així ho indiquen.

En aquest espai es devia situar un possible 
jardí, amb una font ornamental i una gran 
bassa de reg transformada en bassa de bany, 
amb escales monumentals i balustrada. En 
aquesta intervenció s’ha identificat la base 
d’aquesta font ornamental. Es tracta d’una 
estructura hexagonal feta a base de maons a 

Cronologia: Segles XVIII-XIX. Anys 1902-1918.
Paraules clau: Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 
Domènech i Montaner. Modernisme. Mas Xifré. Font 
ornamental.

Les restes identificades durant les obres de 
reforma del pavelló de Sant Salvador són 
principalment estructures amortitzades de la 
mateixa construcció modernista i estructures 
de l’antic Mas Xifré, una masia situada al 
peu del Turó de la Rovira adquirida a la 
segona meitat del segle xix pel ric comerciant, 
negrer i filantrop Josep Xifré i Cases, qui va 
voler transformar-la en lloc d’estiueig a la 
moda de l’època. Els marmessors del llegat 
de Pau Gil1 van adquirir, entre d’altres, els 
terrenys del Mas Xifré per a la construcció 
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i 
van enderrocar la casa i els jardins del mas.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Sant Antoni 
Maria Claret, 167-171 / 
Carrer de Sant Quintí, 
55-95 / Carrer del Mas 
Casanovas, 70-90 / 
Carrer de Cartagena, 
334-372

Districte
Horta-Guinardó

Nom singular
Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau. Pavelló de 
Sant Salvador

Dates
Gener-febrer de 2016

Codi
128/15

Motiu
Projecte d’arquitectura i 
rehabilitació de l’interior 
del pavelló de Sant 
Salvador del recinte 
històric de Sant Pau

Promotor/Propietari
Fundació Privada 
Hospital de la Santa Creu 
i Sant Pau

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica
Òscar de Castro López

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Òscar de Castro López

Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Pavelló de Sant Salvador 

1. Pau Gil (1816-1896) fou un important banquer i mecenes català, que en el seu testament 
va disposar que la meitat dels béns resultants de la liquidació de la banca fossin destinats per 
construir un hospital per pobres a Barcelona amb el nom de Sant Pau. L’any 1902 
començaren les obres de l’Hospital de Sant Pau sota la direcció de Lluís Domènech i 
Montaner.

2. ICGC (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). Plano de Barcelona y sus alrededores en 
1890, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento en sesión del dia 13 de enero de 1891 / trazado por 
D. J.M. Serra. Autor: Serra, J. M.; Col·leccio digital: Mapes de Catalunya (segles xvii-xx), 
http://cartotecadigital.icgc.cat. 

Base de la font ornamental. 



trencajunt d’escassa potència. En aquesta 
superfície s’observen dues empremtes 
concèntriques. La situada a l’exterior podria 
correspondre al mur perimetral on hi devia 
haver l’aigua que sortia d’un brollador situat 
al mig de l’estructura i que, per l’empremta 
localitzada, podria tractar-se d’una escultu-
ra. La font s’abasteix d’aigua per una canalit-
zació localitzada al nord i devia desaiguar 
per una canalització de secció quadrada 
situada a migdia.

De la bassa identificada en anteriors inter-
vencions a l’indret s’han localitzat un seguit 
de murs i canalitzacions que s’hi relacionen 
i que podrien formar part de la gran escala i 
balustrada que mostren les imatges que 
resten del conjunt abans del seu enderroca-
ment.  n Òscar de Castro López

Estructura vinculada a la gran bassa. Possible canal d’entrada d’aigua.

Torre de Xifré. Muntatge de Miquel Terreu a partir de dues fotografies del fons de 
Leopold Gil nebot, cedides per Pilar Salmerón. AHSCP
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devien estar en ús fins fa pocs anys. Tot i no 
tenir dades del moment constructiu, la seva 
tècnica constructiva podria indicar amb força 
seguretat una cronologia d’època contempo-
rània. 

D’aquesta manera, les característiques de la 
intervenció (espai reduït, presència de serveis 
contemporanis) van fer que no es poguessin 
obtenir dades arqueològiques de més interès. 
Aquests resultats, però, són vàlids únicament 
fins a la profunditat màxima que es va assolir 
durant el desenvolupament de l’obra.   
n Sergio Arroyo Borraz

Cronologia: Contemporània.
Paraules clau: Claveguera.

Amb motiu de la construcció d’un ascensor a 
la finca situada al número 95 del carrer de 
l’Hospital, es va fer un rebaix per al fossat 
amb unes dimensions d’1,72 x 1,33 x 1,35 m 
a la planta baixa de l’edifici. Aquest espai, 
almenys fins a la cota 16,40 msnm, es devia 
haver rebaixat a l’època contemporània per 
a la construcció de diferents serveis de la 
finca actual, que devia destruir restes més 
antigues, en cas que n’hi hagués.

Durant els treballs de control arqueològic es 
van documentar part de dos d’aquests 
serveis. Un es corresponia amb una de les 
parets d’una claveguera i part de la coberta, 
en forma de volta, construïdes amb maons i 
morter de calç. L’altre era un mur de pedra, 
maons i morter, possiblement relacionat amb 
un tub de plom, que afectava parcialment la 
claveguera anterior. L’estratigrafia que cobria 
aquestes restes presentava materials recents 
(plàstic, llaunes), fet que pot indicar que 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de l’Hospital, 95

Districte
Ciutat Vella

Dates d’intervenció
25-29 de gener de 2016 

Codi
008/16

Motiu
Fossat d’ascensor 

Promotor/Propietari
Borrell Felip i Cia, CB

Empresa d'arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Sergio Arroyo Borraz

Carrer de l’Hospital, 95

Estructures documentades.
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rístiques de la cala, no seguia la línia de 
façana actual, ja que dibuixa un traçat arqui- 
tectònic lleugerament diferent de l’actual, 
que s’estenia a la resta de seqüències d’època 
moderna. Finalment, aquest pilar, que va 
quedar parcialment soterrat amb la construc-
ció del nou edifici, es va reutilitzar com a 
fonamentació per a la construcció de l’escala 
de l’edifici actual.

Fase contemporània

En relació amb l’edifici que avui dia ocupa 
aquest emplaçament, es va poder documen-
tar un nivell consistent en un terra argilós 
amb nombroses restes de calç, que es pot 
relacionar directament amb la construcció 
de l’edifici. Seccionant aquest nivell es va 
documentar una claveguera que desaiguava 
al carrer de l’Hospital. Tota aquesta seqüèn-
cia estava amortitzada per un estrat de runa 
sobre el qual hi havia el nivell de circulació 
en el moment d’iniciar la intervenció. 

Així doncs, aquesta intervenció va permetre 
confirmar un ús de l’espai durant l’època 
moderna, amb un traçat lleugerament 
diferent de l’actual en relació amb el carrer 
de l’Hospital. No és possible determinar 
quina era la funció d’aquest indret, ateses les 
característiques de la cala.  n Pau Gómez 
Aramburu

Cronologia: Segle XVII – segle XIX.
Paraules clau: Estructures edilícies.

Les tasques de control i excavació van perme-
tre documentar tota una sèrie d’elements 
arquitectònics que es van poder diferenciar 
en dues fases cronològiques. Una de les fases 
està relacionada amb l’edifici actual i les 
diverses reformes que ha anat patint al llarg 
del temps, i l’altra, d’època moderna, és 
anterior a la construcció de l’immoble que 
avui dia trobem en aquest emplaçament, 
construït a finals del segle xviii.

Fase moderna

Relacionats amb aquesta fase es van poder 
documentar dos moments clarament diferen-
ciats: un primer moment en què trobem un 
mur fet de pedra desbastada lligada amb 
morter de calç que travessava la zona inter-
vinguda d’est a oest, i un segon moment en 
què es podia observar un nivell de circulació 
pavimentat amb rajols ceràmics que presen-
tava un desnivell en forma de graó.

Totes dues seqüències funcionaven amb un 
pilar, del qual es van poder documentar 
un parell de carreus de pedra treballada lli- 
gats amb morter de calç. Aquest element, el 
qual no es va poder datar, ja que no es va 
arribar a la fonamentació ateses les caracte-

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de l’Hospital, 97

Districte
Ciutat Vella

Dates
21-30 de novembre de 
2016

Codi
131/16

Motiu
Instal·lació d’un ascensor

Promotor/Propietari
Comunitat de propietaris

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica
Pau Gómez Aramburu

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Pau Gómez Aramburu

Carrer de l’Hospital, 97

Pilar de la fase més antiga al cantó nord-oest de la 
intervenció.

Paviment de rajols d’una fase anterior a l’edifici actual.
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Cronologia: Segle XIX.
Paraules clau: Fàbrica del ceramista Antoni Tarrés. Basses de decantació 
d’argiles. Bassó. Molí.

En aquest treball es presenten els resultats de la tercera campanya 
d’excavacions arqueològiques realitzades en aquest solar, situat dins 
l’espai que ocupen les facultats de Geografia i Història i de Filosofia, 
al Raval, les quals s’inclouen dins del conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella, Institut de 
Cultura) i la Universitat de Barcelona1 amb la finalitat de formar 
l’alumnat del grau d’Arqueologia i, alhora, recuperar urbanística-
ment aquest espai.

Les evidències més antigues trobades en aquesta intervenció foren 
localitzades en un espai situat al quadrant nord del solar, entre el 
bassó i un dipòsit circular documentats l’any 2015 (Sánchez, 2017). 
Aquestes estructures consistien en una seqüència de nivells, d’inter-
pretacions diverses, dipositats en un espai sense urbanitzar que es 
podria relacionar amb els horts o patis que se situaven a la part 
posterior de les cases dels carrers dels Tallers i de les Ramelleres. El 
nivell més antic dipositat en aquest lloc regularitzava i anivellava una 
depressió, l’origen i la formació de la qual no es van poder determi-
nar, ja que no es va esgotar la seqüència estratigràfica. Damunt 
d’aquest nivell, es van excavar un conjunt de nivells d’abocament de 
cendres, restes de ceràmica i terra rubefactada, possiblement origi-
nats pel desmantellament o neteja d’un forn proper. La tradició 
terrissaire del carrer dels Tallers comença probablement al segle xiv i 
s’estén fins a finals del segle xix; en aquest context es podria situar el 
conjunt d’estrats relacionats amb aquesta activitat.

Aquests nivells foren amortitzats a partir del segle xviii per un estrat 
potent que evidencia el canvi d’ús d’aquest lloc, que va passar a ser 
un espai dedicat a l’agricultura domèstica (hort) o, simplement, un 
espai d’esbarjo (jardí).

Posteriorment, aquest indret es convertí en un lloc d’abocaments de 
residus domèstics i d’alguns elements relacionats amb la producció 
ceràmica, que es podrien datar a partir del segle xix sense que es 
pugui precisar més, segurament abans de la instal·lació del taller 
d’Antoni Tarrés.

Les primeres estructures d’urbanització i ocupació d’aquesta finca 
documentades en aquesta intervenció són dues basses de decanta- 
ció d’argiles, associades al bassó, probablement l’estructura més 
antiga d’aquest complex de tractament de les argiles. De la primera 
bassa, situada a l’oest del bassó, només es conserven les restes d’un 
mur de maons de 15 cm d’amplada i un paviment realitzat de maons 
lligats amb morter de calç. La parcialitat de les restes conservades 
d’aquesta bassa fa que no es pugui determinar la superfície real, sinó 
que només se’n podria inferir la longitud, ja que es conserva pràctica-
ment sencer el límit meridional del paviment. De la segona bassa, que 
es devia situar al sud de la primera, només es conserva l’estructura de 
tancament oriental feta de maçoneria de pedres lligades amb morter 
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Jardins de Victoria de los Ángeles

1. L’excavació arqueològica fou coordinada pel doctor. Josep 
M. Gurt Esparraguera.



de calç, que és la continuació del mur de 
tancament occidental del bassó. 

En una fase posterior, aquestes dues estruc-
tures hidràuliques foren totalment reforma-
des i reconstruïdes, fet que podria confirmar 
que pertanyien a un taller terrissaire ante-
rior, el qual fou adquirit i reformat posterior-
ment per Antoni Tarrés l’any 1841 (cAbAllé, 
gArcíA, 2003: 6). 

Aquesta gran reforma consistí en la construc-
ció de dues noves basses de decantació 
d’argiles als costats meridional i occidental 
del dipòsit o bassó, aprofitant alguns dels 

elements de les anteriors. La primera, 
de 5,30 x 2,35 m, excavada només la meitat 
oriental, estava construïda amb murs fets de 
filades regulars de maons lligats amb morter 
de calç i revestits d’una capa del mateix mate- 
rial. Aquesta bassa, que devia aprofitar l’es- 
tructura de maçoneria de la bassa de la fase 
anterior com a mur de tancament nord-est, 
estava pavimentada amb maons col·locats a 
trencajunt. La segona, de 5,16 x 2,76 m, devia 
estar delimitada també per murs construïts 
de filades regulars de maons lligats amb mor-
ter de calç i col·locats al llarg. Aquesta bassa, 
que fou pavimentada amb maons col·locats 
en horitzontal a trencajunt i lligats amb 
morter de calç, aprofitava la meitat meridio-
nal de la bassa més antiga.

En aquesta campanya es continuà amb l’exca-
vació de l’àmbit del molí, estança rectangu-
lar allargada paral·lela al mur de tancament 
sud-oest del solar, la configuració arquitectò-
nica de la qual està associada a aquest 
moment constructiu relacionat amb la casa 
taller d’Antoni Tarrés. Aquest molí estava 
pavimentat amb un terra fet a base de 
compactar fragments de material constructiu 
ceràmic i pedres, el qual es troba a una cota 
inferior que els paviments de les diverses 
piscines de decantació. Al centre de l’extrem 
septentrional de l’àmbit es van trobar, a la 
campanya anterior, les restes d’un molí, en 
concret la base (Sánchez, 2017). En aquesta 
intervenció de l’any 2016 es va acabar de 
descobrir totalment aquesta base i es va 
continuar excavant cap al sud. 

A 1,5 m d’aquesta estructura productiva, a 
l’eix longitudinal de l’àmbit, es van trobar les 
restes d’una construcció circular, la qual va 
aparèixer parcialment desmantellada. 
Consisteix en un basament de maons lligats 
amb morter de calç damunt el qual hi devia 
haver una estructura circular que fou 
destruïda i, al voltant, es construí una mena 
d’esglaó amb maons col·locats a sardinell. La 
funcionalitat d’aquesta construcció circular 
no es va poder determinar en aquesta 
campanya, ja que només es va poder docu-
mentar l’extrem nord; a tall d’hipòtesi, es 
podria dir que estava relacionada amb la 
producció dels esmalts per al vidrat de les 
peces ceràmiques. Associada a aquesta 
construcció es va documentar una tenalla 
completa, encaixada al terra, que conservava 
part del material de l’últim ús.

Entre aquestes dues estructures productives, 
molí i construcció circular, es van trobar les 
restes d’un pilar, fet de filades regulars de 

Vista general de les piscines de decantació d’argiles i el bassó. Foto: Ramón Álvarez

Vista general de l’àmbit del molí. Foto: Jacinto Sánchez 
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maons col·locats al llarg, que podria pertà-
nyer a un pòrtic que cobria aquest àmbit del 
molí i servir com a base de la biga on es 
devia encaixar l’eix d’aquesta estructura. 

Entre aquest pilar i el mur de tancament 
sud-oest de les basses, es va trobar una 
construcció de dues filades de maons col·lo-
cats de través i lligats amb morter de calç, de 
funcionalitat fins ara desconeguda.

En resum, en la intervenció d’aquest any 
s’han afegit nous elements que van configu-
rant de manera més clara les diferents parts 
funcionals que conformaven el taller del 
terrissaire Tarrés. Aquestes àrees funcionals 
de la terrisseria devien estar formades, al 
nord-oest, per la zona de cocció, amb dos 
forns construïts en un subterrani; a l’àrea del 
pati, espai central obert, es distribueixen les 
diferents basses de decantació d’argiles i, 
finalment, als espais que limiten amb els 
horts de la Casa de Misericòrdia, es troba un 
edifici en forma de L, cobert per un pòrtic, 
on hi ha el molí, les estructures i les depen-
dències destinades a altres activitats perta-
nyents al procés de producció ceràmica.

Una vegada va deixar de funcionar aquesta 
part del taller d’Antoni Tarrés, entre finals 
del segle xix i principis del segle xx, és a dir, 
l’indret on es processava l’argila i l’àmbit del 
molí, les diferents construccions foren 
amortitzades per una sèrie de nivells de 
formació i composició diverses que van servir 
de base i anivellament a la fase constructiva 
següent documentada a la finca. Mentre que 
una de les basses es va amortitzar amb un 
nivell d’argila sense tractar, és a dir, d’argila 
en brut, l’àmbit del molí fou omplert amb un 
conjunt de nivells de runa, provinents del 
desmantellament d’altres construccions  
del taller i restes de productes de la terrisseria 
d’Antoni Tarrés, com ara balustres, rajoles, 
vaixella, escultura i elements que servien 
com a separador de les peces en el forn.

En aquest àmbit, l’últim nivell d’amortitza-
ció, i a la vegada d’anivellament general de la 
finca, fou tallat per la rasa constructiva d’una 
claveguera, la qual fou posteriorment 
anivellada per uns estrats de regularització 
d’argiles de color marró ataronjat que 
servien de preparació constructiva per al 
paviment del nou edifici que es va construir 
quan deixà de funcionar el taller. Es tracta 
d’una estructura realitzada per, almenys, 
cinc filades de maons sencers i fracturats, 
lligats amb morter de calç i sorra de color 
grisenc, col·locats en horitzontal i a trenca-

junt. Aquesta estructura, que pavimentava 
gairebé tota la superfície del solar a la 
mateixa cota, és l’exponent que aquesta part 
de la finca del número 45 del carrer dels 
Tallers es va convertir en un espai ampli, 
únic i cobert, probablement una nau indus-
trial.  n Jacinto Sánchez Gil de Montes
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Gràcia, des d’on sortia una avinguda envolta-
da de palmeres que conduïa a l’edifici 
principal, fet que donava un aire colonial a la 
finca. Al llarg del temps, a mesura que 
s’anava urbanitzant la zona, els terrenys es 
van anar reduint fins que el 1957 s’enderrocà 
definitivament.

Els treballs realitzats van consistir en el 
control i la documentació arqueològics de 88 
sondejos, 23 rases i diversos rebaixos gene-
rals de la via pública. Els resultats d’aquestes 
tasques van ser positius en alguns sondejos, i 
es localitzaren restes dels murs de la finca de 
la masia de Cal Comte en els dos trams del 
carrer de la Legalitat.

En el primer tram, comprès entre el carrer 
de l’Escorial i el carrer de Ca l’Alegre de 
Dalt, es van documentar quatre estructures: 
una fonamentació, dos murs i un dipòsit, 
totes quatre relacionades amb la masia de 
Cal Comte. 

En primer lloc, es va identificar la fonamen-
tació del que devia ser el mur de tancament 

Cronologia: Segles XVIII-XX.
Paraules clau: Masia de Cal Comte. Dipòsit. Mur de 
contenció.

La intervenció arqueològica va tenir lloc en 
terrenys del que havia estat la masia de Cal 
Comte. Aquesta masia, coneguda també amb 
el nom de Torre del Comte de Santa Coloma, 
va ser construïda el 1695 i inicialment va ser 
propietat del matrimoni Paguera-Aymerich. 
Posteriorment, passà per diversos propietaris 
fins que al segle xviii va ser comprada per 
Andreu de Queralt i de Descatllar, comte de 
Santa Coloma. Fou d’aquesta manera com  
la masia va ser coneguda popularment amb  
el nom de Cal Comte. Estava ubicada entre el 
carrer de la Legalitat, el carrer de l’Escorial, 
la travessera de Gràcia i el carrer de Sarde-
nya, i els seus terrenys eren molt extensos, 
amb gairebé 100.000 m2 distribuïts en zona 
de conreus i zones de jardins, envoltats per 
una tàpia que els delimitava. La casa princi-
pal s’ubicava a l’altura de l’actual carrer de la 
Legalitat amb el carrer de l’Escorial. L’entra-
da principal estava situada a la travessera de 
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Vista del mur perimetral de la masia de Cal Comte, entre el carrer de l’Escorial i el carrer de Ca l’Alegre de d’Alt. 
Foto: Alba Tenza  
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Pel que fa a la cronologia de les estructures 
esmentades, és difícil de precisar, ja que no 
es va recuperar cap tipus de material ceràmic 
que hi estigui relacionat. Tot i això, ba-
sant-nos en la tècnica constructiva i en la 
documentació bibliogràfica i planimètrica 
antiga (mArtorell, 1928; PAScuAl, 1889), 
hem pogut situar-les al segle xviii amb una 
perduració fins al segle xx, a excepció del 
mur exterior que envoltava els terrenys de la 
masia, el qual creiem que devia ser del 
segle xix, moment en què es va començar a 
urbanitzar aquella zona.  n Alba Tenza 
Ferrer, Òscar Varas Ranz
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exterior dels terrenys de la masia de Cal 
Comte pel costat nord-oest, i se’n va docu-
mentar pràcticament la totalitat de la 
llargada des del carrer de l’Escorial fins al 
carrer de Ca l’Alegre de Dalt. En segon lloc, 
es van documentar dos murs coetanis que se 
situaven a l’interior dels terrenys de la masia. 
El primer, amb orientació nord-oest – sud-
est, es va relacionar amb el mur que delimi-
tava al costat sud-oest de la zona d’enjardina-
ment de la masia i que, d’alguna manera, 
separava aquest espai d’esbarjo de l’espai 
més residencial. El segon, conservat molt 
parcialment, estava orientat en direcció 
nord-est – sud-oest i era perpendicular al 
mur esmentat més amunt. Es creu que 
aquesta estructura podria formar part d’un 
mur divisori d’espais en aquest mateix sector 
a l’entorn de la masia. En tercer lloc, es va 
documentar la solera d’un dipòsit de planta 
rectangular, amb algunes restes de les parets 
de maó massís, el qual estava situat situat a la 
cara exterior del mur de tancament dels 
terrenys de la masia de Cal Comte, cap a 
l’extrem nord-oest.

En el segon tram, comprès entre el carrer de 
Ca l’Alegre de Dalt i el carrer del Secretari 
Coloma, es va localitzar un mur de contenció 
i la seva fonamentació, amb una orientació 
nord-est – sud-oest. A la part inferior del mur 
es van documentar unes obertures transver-
sals de forma triangular (escorrentius) 
realitzades amb maons massissos recolzats 
entre si de dos en dos.

Vista del mur que delimitava el costat sud-oest del jardí 
de la masia de Cal Comte. Foto: Òscar Varas
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construir mai. Se sap que del cens del 1938, 
on es relacionaven 1.300 refugis, no tots es 
van poder arribar a construir, a causa de la 
manca de materials i mà d’obra. Aquest 
podria ser el cas.

El control arqueològic va permetre localitzar 
i documentar, al perfil sud-est del solar, 
algunes estructures del segle xix, possible-
ment d’una antiga fàbrica; també, part d’una 
canalització d’aigües que travessava el solar 
de nord-oest a sud-est i que anava per sota de 
la cota de rebaix de la construcció de l’antiga 
edificació.  n Xavier Lorita Gómez 

Cronologia: Contemporània (segles XIX-XX).
Paraules clau: Canalització. Trama urbana.

Els treballs arqueològics van consistir en el 
control arqueològic dels rebaixos al subsol 
dins les obres de construcció d’un edifici de 
nova planta. En aquest cas, es tractava dels 
rebaixos associats a l’excavació de dues 
plantes subterrànies (–6,15 m) i la fonamen-
tació de l’edifici. La intervenció arqueològica 
se centrava en la possible presència d’un 
refugi subterrani antiaeri. 

L’objectiu era localitzar els accessos o bé part 
del refugi antiaeri 263 del carrer de Llull. Se 
sap que l’edifici enderrocat, antiga impremta 
del diari La Vanguardia, va ser construït 
posteriorment al 1968. A través de fotografies 
aèries s’ha pogut comprovar que abans 
d’aquesta data, en una primera fase de les 
edificacions, la part nord i nord-oest de la 
parcel·la consistia en un gran pati d’accés a 
la fàbrica. Només hi havia dues petites 
edificacions. Així, doncs, no es pot ni afirmar 
ni descartar l’existència del refugi. Malgrat 
la possible destrucció del refugi durant la 
construcció d’aquestes dues edificacions, 
també és possible que el refugi no s’arribés a 
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Hotels et Resorts 
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Xavier Lorita Gómez
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digitalització de plànols
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Carrer de Llull, 160

Canalització del segle xix.
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El segon horitzó cronològic s’ubica també en 
època moderna, però en un moment poste-
rior a l’anterior (segles xvi-xviii). Estava 
representat per tres murs paral·lels, un pou 
circular i un paviment delimitat per un petit 
mur adossat a un dels murs anteriors. El 
sistema de construcció era idèntic en totes les 
estructures muràries, amb l’ús de pedres 
treballades i maons massissos units amb 
morter. Els tres murs paral·lels presentaven 
una amplada similar (0,45-0,50 m), però 
les alçàries (0,65-1,10 m) i les longituds 
(3,70-5,90 m) conservades variaven. Tots tres 
estaven fortament alterats per estructures 
posteriors dels segles xix i xx. El paviment 
estava fet amb rajoles col·locades en espina 
de peix i, com hem dit, funcionava amb un 
dels murs anteriors, el qual encara conserva-
va una capa d’enlluït en una de les seves 
cares. No es va poder establir la funcionalitat 
d’aquestes estructures, que podrien ser tant 
de tipus habitacional com, potser, artesanal. 

El darrer i més recent horitzó cronològic es 
devia situar entre el segle xix i principis del 
segle xx. Es tractava d’un conjunt d’estructu-
res destinades a usos industrials, en alguns 
casos vinculades amb el transport d’aigua i, 

Cronologia: Segles XVI-XVIII.
Paraules clau: Murs moderns. Contenidors 
industrials. 

La intervenció es va limitar a l’actuació 
arqueològica sobre un conjunt de set rases 
independents i sense connexió espacial entre 
si, com també dos fossats (d’ascensor i de 
piscina) que, en un únic cas, unien una rasa 
amb l’altra. Aquest fet va impossibilitar 
establir relacions entre les diferents seqüèn-
cies estratigràfiques documentades. Tot i 
així, es poden establir, de manera prelimi-
nar, tres horitzons cronològics amplis.

L’horitzó més antic se situa a principis 
de l’època moderna, al segle xvi. D’aquest 
moment es va documentar un receptacle per 
a líquids, només excavat parcialment. 
L’estructura, de morfologia rectangular, 
estava retallada a les argiles vermelles 
d’origen col·luvial i presentava una superfí-
cie en suau pendent enlluïda amb algun 
material aïllant. Els seus límits estaven folrats 
per dos murs adossats que feien cantonada, 
realitzats amb pedres treballades unides amb 
morter. L’estructura tenia unes dimensions 
visibles d’1,50 x 0,58 m, amb una alçària 
de 0,54 m. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de la Mare de Déu 
del Pilar, 14
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Rehabilitació de l’edifici 
amb canvi d’ús de local a 
habitatge
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Vores Projekt Nummer 
11, SL

Empresa d’arqueologia
Global CHM, SL

Direcció tècnica
Ignacio Soriano Llopis 

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Ignacio Soriano Llopis

Carrer de la Mare de Déu  
del Pilar, 14

Receptacle per a líquids, època moderna (c. segle xvi). 
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en d’altres, potser de vapor. Així, trobem 
prop d’una trentena de canalitzacions i murs 
i, en menor mesura, receptacles i paviments, 
distribuïts al llarg de tota la superfície de la 
finca solar. Aquest fet està indicant un 
probable canvi d’ús de l’espai entre finals de 
l’època moderna i principis de l’època 
contemporània.  n Ignacio Soriano Llopis

Pou circular adossat a un mur, època moderna (c. se- 
gles xvi-xviii).
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unes mides de 10,80 x 1,10 m. L’estructura 
localitzada en aquesta rasa era la coberta de 
la derivació del rec Comtal que passava per 
aquest carrer, en el moment que es construí 
l’antiga Duana, cap a finals del segle xviii o 
principis del segle xix.

L’estructura presentava un mur longitudinal 
fet de pedres de mida mitjana i petita lligades 
amb morter de calç, amb unes dimensions 
de 7,75 x 0,90 m; a causa de la cota d’afecta-
ció de l’obra, només se’n van documen- 
tar 0,56 m d’alçària. El mur anava més enllà 
dels límits d’actuació i estava escapçat i tallat 
per diversos serveis d’època contemporània. 
La seva funció era canalitzar la derivació del 
rec Comtal i, alhora, servia de suport de la 
coberta.

La volta de la derivació del rec era feta amb 
maons lligats amb morter de calç i disposats 
en plec de llibre. En algun tram, per damunt 
de la volta de maó massís es va documentar 
una estructura de pedres mitjanes sense 
escairar i lligades amb morter de calç i sorra, 
que feia la doble funció de protegir la volta de 

Cronologia: Època moderna. Època contemporània.
Paraules clau: Rec Comtal. Pla de Palau.

Els treballs arqueològics efectuats al carrer 
de la Marquesa, 1-1b, i al carrer del General 
Castaños, 2-2b, van consistir en el control 
arqueològic de la reurbanització en platafor-
ma única de tots dos carrers. Amb aquesta 
finalitat, per a la renovació del paviment es 
van rebaixar uns 0,30 m de potència als dos 
carrers i, a partir d’aquí, es van fer sis rases 
amb mitjans mecànics necessàries per 
col·locar nous serveis.

Al carrer de la Marquesa, 1-1b, es van obrir 
dues rases i en cap no es va localitzar cap 
estrat o estructura d’interès arqueològic. Al 
carrer del General Castaños, 2-2b, es va 
intervenir en un sector de 23,85 m de llarg 
per 8,17 m d’amplada. Un cop efectuat el 
rebaix de 30 cm, s’obriren de manera mecàni-
ca quatre rases, la primera de les quals va 
tenir el mateix resultat que les obertes al 
carrer de la Marquesa, 1-1b.

Va ser la segona de les rases on es va localit-
zar la primera de les estructures; la rasa tenia 
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maons i deixar a la part superior un nivell de 
circulació pla per on poder transitar. 

Molt a prop de la localització d’aquesta 
estructura l’any 2010, en una intervenció 
dirigida per Mikel Soberón al pla de Palau 
(Soberón, 2011), es va localitzar la continua-
ció d’aquesta volta i en aquest cas seccionada 
transversalment, on es van observar tots els 
elements descrits en aquesta actuació.

A la tercera de les rases obertes al carrer del 
General Castaños, 2-2b, amb unes dimensions 
de 5,13 m de llarg per 2,79 m d’amplada, s’hi 
va localitzar una claveguera de maó massís i 
coberta de pedra. 

A l’última de les rases realitzades, situada a 
la confluència del carrer del General Cas-
taños amb la plaça de Pau Vila, amb unes 
dimensions de 5,30 x 1,20 m, es van docu-
mentar restes d’una fonamentació feta amb 
pedres irregulars de mida mitjana lligades 
amb morter de calç. Estava afectada per les 
rases de serveis contemporanis, i la rasa 
efectuada per a la construcció del col·lector 
del carrer del General Castaños la tallava 
completament. 

El tram de fonamentació documentada 
feia 4,18 x 0,92 x 0,75 m. La seva funció no 
es va poder determinar i caldrà esperar a 
veure’n la continuació per tenir una millor 
orientació i superposar-la a les planimetries 
antigues. La cronologia de l’estructura 

també es desconeix, ja que no es va poder 
excavar cap estrat que s’hi lliurés o que 
estigués tallat per la rasa constructiva.

En cap de les sis rases obertes no es va 
esgotar l’estratigrafia.  n Jordi Ardiaca 
Rodríguez
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Carrer de Montsió, 5-17
Carrer de les Magdalenes, 11-15

Cronologia: Segles I-IV dC.
Paraules clau: Aqüeducte romà.

Durant les tasques d’instal·lació d’un nou 
servei elèctric, en una de les cales de sondeig 
prèvies al buidatge general dutes a terme per 
l’obra, es van localitzar les restes fragmenta-
des de la fonamentació d’un dels pilars de 
l’aqüeducte romà de la ciutat de Bàrcino.

Sempre s’ha considerat que hi havia dos 
aqüeductes que portaven aigua a la ciutat: 
un, procedent de Collserola, i l’altre, de 
Montcada. Interpretacions més recents 
consideren que només hi havia un sol 
aqüeducte, que duia aigua de Montcada, i 
que es bifurcava poc abans d’entrar a la 
ciutat, a la zona de l’actual plaça Nova.

Els aqüeductes estaven construïts sobre pilars 
de planta quadrada de 2 x 2 m, obrats amb 
opus caementicium i assentats directament 
sobre les argiles estèrils.

Cal remarcar la importància donada a 
l’abastiment d’aigua a l’època romana, i la 

rellevància de l’abastiment de la ciutat per a 
totes les activitats socioeconòmiques que s’hi 
duien a terme. Sovint no eren suficients els 
pous i els aqüífers, etc., i més si es tractava 
d’una ciutat amb un marcat creixement com 
era Bàrcino. Malgrat que la construcció 
d’aquest tipus d’infraestructures comporta 
un esforç econòmic i social molt considera-
ble, molts cops es feia necessària la seva 
construcció per no aturar el creixement i la 
prosperitat d’una ciutat. 

Es constata que cap al segle iv dC hi ha una 
transformació urbana important a la ciutat 
de Bàrcino, i es construeixen o es remodelen 
noves domus d’elits urbanes, la majoria de les 
quals disposen del seu conjunt termal, cosa 
que porta a pensar que hi devia haver un 
cabal regular d’aigua a la ciutat que perme-
tia aquesta activitat. En el mateix sentit, cal 
destacar la construcció de la piscina baptis-
mal i d’un conjunt termal amb relació al 
conjunt episcopal al llarg de l’antiguitat 
tardana. 
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La documentació històrica i les restes 
arqueològiques localitzades en les diverses 
intervencions realitzades al llarg dels anys 
proporcionen unes dades molt aproximades 
de les mesures d’aquesta construcció, amb 
una longitud total de l’aqüeducte d’11,3 km, 
i amb una diferència d’alçària entre l’inici  
a Montcada i l’entrada de l’aqüeducte a 
Bàrcino de 18,12 m, que equival a un pen-
dent mitjà d’1,6 m/km.

Pel que fa a les restes localitzades durant les 
tasques de realització de la rasa del carrer de 
Montsió, pertanyents a l’aqüeducte esmentat, 
estan formades per una estructura obrada 
amb pedres de mida mitjana i maons, 
lligades amb un morter de calç i sorres (opus 
caementicium), la qual formava part al mateix 
temps de la fonamentació de les finques 

adjacents a les actuacions, i integrada a la 
paret mitgera de la façana d’aquests edificis 
compresos entre els números 13 i 15 del 
carrer de Montsió.

Aquestes restes presentaven una afectació a 
escala superficial produïda per la pavimenta-
ció del mateix carrer, com també d’un servei 
elèctric localitzat a uns 30 cm a partir de la 
cota actual de circulació del carrer. 

Les restes continuaven per sota de la pavi-
mentació del carrer, i es perllongaven en 
direcció oest cap a l’avinguda del Portal de 
l’Àngel. L’estructura es tornà a documentar a 
cotes inferiors, dins el traçat obert per la 
rasa, afectada per una canalització d’aigua 
que la fragmentava per la meitat. Les seves 
mides aproximades eren d’uns 1,90 m de 
llarg per 0,95 m d’amplada, coincidint amb 
les mides establertes per a aquest tipus 
d’estructures, i amb una potència mínima 
conservada de 30 cm. 

Les restes localitzades en aquesta intervenció 
estan situades exactament dins el traçat que 
segueix des del tram conservat a la plaça del 
Vuit de Març, corresponent a quatre arcades 
de l’aqüeducte, com també les restes de 
quatre fonamentacions dels pilars, documen-
tades recentment dins la finca del carrer de 
les Magdalenes, 13-15. 

Les mides i la factura constructiva també 
coincideixen amb les característiques 
observades en la construcció d’altres trams 
de l’aqüeducte i la seva ubicació encaixa 
perfectament amb la situació hipotètica d’un 
dels pilars de la construcció esmentada.

Així doncs, tots els indicis, tant constructius 
com de disposició topogràfica i geogràfica, 
apunten al fet que ens trobem davant d’una 
de les fonamentacions dels pilars de la 
construcció hidràulica, si bé les mides 
difereixen uns quants centímetres de les 
documentades, per exemple, a la finca del 
carrer de les Magdalenes, 13-15. Les tasques 
de control arqueològic van finalitzar amb el 
cobriment indefinit, amb geotèxtil, de 
l’estructura documentada, un cop obtingut 
el permís corresponent per part de la 
Direcció General d’Arxius, Biblioteques, 
Museus i Patrimoni de la Generalitat de 
Catalunya.  n Míriam Esqué Ballesta
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dirigida per Gemma Caballé (cAbAllé, 2013), 
on les restes documentades van proporcionar 
una seqüència cronològica que anava des de 
l’època tardoantiga fins a l’època contempo-
rània, i que va permetre documentar noves 
evidències constructives de l’època romana 
relacionades amb el fòrum i el temple. 

Cal remarcar que aquest sector està urbanit-
zat des de l’època romana i és sotmès a una 
darrera remodelació durant els segles xviii 
i xix, amb la construcció dels edificis actuals.

L’espai on s’ha dut a terme la intervenció 
actual devia estar situat a l’exterior del 
fòrum, que estava desplaçat a la zona nord-
est de la ciutat, davant del punt més alt, el 
mont Tàber. A l’àrea del fòrum s’hi devien 
situar els edificis públics, com ara el temple, 
la cúria i la basílica. D’aquests edificis tan 
sols es té constància arqueològica del temple, 
del qual es conserven, al carrer del Paradís, 
les restes de quatre columnes i la base del 
pòdium on s’assentava l’edifici. 

Cronologia: Èpoques medieval, moderna i 
contemporània.
Paraules clau: Fòrum. Material constructiu 
reaprofitat. Estucs. Pilastra. Murs. Clavegueres.

La intervenció arqueològica va consistir en  
el seguiment arqueològic preventiu de 
quatre rases per ampliar el subministrament 
elèctric a la finca del carrer del Paradís, 12-14 
i el carrer de la Pietat, 8-12. Aquestes rases 
tenien una longitud aproximada de 60 m, 
una amplada d’1 m i una profunditat 
mitjana de 70 cm. En el marc d’aquesta 
intervenció es van documentar una sèrie 
d’estructures, algunes de les quals presenta-
ven material reaprofitat (restes de murs, de 
pilastra, estucs i diverses clavegueres). El 
material lític observat podia anar des de 
finals del segle i aC fins a mitjan segle xix. 
Com s’ha comentat, bona part del material 
lític localitzat era reaprofitat.

Antecedents

L’àrea afectada per la intervenció està molt a 
prop del conjunt monumental de la plaça del 
Rei i està a tocar de l’absis de la Catedral. 
L’espai de darrere l’absis era ocupat per la 
sagrera i era factible localitzar enterraments 
de la necròpolis medieval. Les rases es feien 
molt a prop de les restes del temple romà 
d’August, situat a la finca número 10 del 
carrer del Paradís. En aquest mateix carrer, 
en els darrers anys s’havien efectuat diverses 
actuacions arqueològiques en les quals 
s’havien pogut documentar restes d’entre els 
segles ii i vi dC. Aquestes restes van servir 
perquè el doctor Hèctor Orengo i la doctora 
Ada Cortés (orengo, cortéS, 2014a; orengo, 
cortéS, 2014b) proposessin una nova orienta-
ció del temple d’August basant-se, entre 
molts altres arguments, en les estructures 
arqueològiques documentades en les inter-
vencions del carrer del Paradís, 5 i 12 
(mArín, 2007; Puente, 2005).

També s’ha de remarcar que l’immoble del 
carrer de la Freneria, on acabaven les rases 
realitzades, ja havia estat objecte de diverses 
actuacions arqueològiques durant els 
anys 1996, 2008 i 2013, aquesta darrera 
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Carrer del Paradís, 12-14
Carrer de la Pietat, 8-12

Rasa 200. Mur a la cantonada del carrer de la Pietat amb 
el carrer del Paradís.
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El punt on s’ubicava el fòrum s’ha determi-
nat a partir de les restes conservades del 
temple d’August, si bé la manca de més 
dades relatives a la ubicació dels altres 
edificis d’aquest espai fa que no se’n pugui 
definir de manera clara l’extensió i l’orienta-
ció. La restitució de la planta del temple més 
difosa a escala historiogràfica, i que ha estat 
acceptada majoritàriament fins als darrers 
anys, segueix la proposada inicialment per 
Antoni Celles (celleS, 1835) al segle xix,  
a partir de l’estudi del temple d’August que li 
va encarregar la Junta de Comerç l’any 1835. 
Antoni Celles va dur a terme un seguit de 
cales a l’entorn de les restes conservades del 
temple, amb l’objectiu de contrastar la seva 
hipòtesi. Josep Puig i Cadafalch, l’any 1909, 
va estudiar i reinterpretar els treballs d’An- 
toni Celles i va dibuixar una proposta de 
planta del temple i de l’àrea del fòrum.  
A partir d’aquests treballs, l’eix longitudinal 
del temple devia tenir una direcció sud-oest 
– nord-est i, a partir d’aquest eix, el fòrum 
devia continuar en direcció sud-oest, fins a 
l’actual plaça de Sant Jaume. Les darreres 
investigacions de Julia Beltrán de Heredia 
(beltrán de herediA, 2015) segueixen 
aquesta proposta i situen el límit sud-oest del 
fòrum a la zona de l’actual carrer de Sant 
Domènec. Amb relació a aquest límit, 
Beltrán de Heredia apunta com a hipòtesi 
que les restes del període imperial documen-
tades a la intervenció arqueològica duta a 
terme al subsol de l’edifici del carrer de Sant 
Honorat, 3 (dirigida per Francesc Florensa) 
podrien correspondre a la cúria.

La recerca duta a terme els darrers anys per 
Ada Cortés i Hèctor Orengo ha motivat la 
presentació d’una nova hipòtesi relativa a 
aquest aspecte de l’orientació del temple i el 
fòrum. Aquesta proposta es basa en una 
revisió i una georeferenciació de les dades 
presentades per Antoni Celles, juntament 
amb les noves dades aportades per dues 
intervencions arqueològiques efectuades a 
l’entorn del temple (al carrer del Paradís), 
com també una anàlisi topogràfica digital del 
mont Tàber i una comparació tipològica 
(seguint diferents paral·lels) de les possibles 
mesures del temple. A partir de tots aquests 
treballs, la nova proposta orienta l’eix 
longitudinal del temple amb una direcció 
nord-oest – sud-est i, per al fòrum, una 
direcció nord-oest a partir del temple. 
Associada a la mateixa hipòtesi, els autors 
proposen la possible funcionalitat de la domus 
de Sant Iu com a collegium o seu corporativa, 
que devia estar dins de l’espai del fòrum.

La intervenció

Com ja s’ha esmentat més amunt, la zona on 
es va dur a terme la intervenció objecte 
d’aquest article s’ubicava a l’àrea exterior  
del pòrtic del fòrum i devia estar al nord i al 
nord-oest de les restes conservades del 
temple al carrer del Paradís. En el marc 
d’aquesta intervenció no es van documentar 
estructures clarament identificables amb 
aquest període d’ocupació romana, però sí 
que es van documentar una sèrie d’estructu-
res de cronologia diversa.

Les restes documentades en una de les rases 
corresponen a dos trams de murs (sense 
continuïtat entre si) i una claveguera, que es 
van localitzar a la part més propera al 
temple, a l’extrem nord-oest de l’edifici. Per 
les seves característiques, ubicació i posició 
estratigràfica, es podria descartar qualsevol 
relació amb la terrassa del fòrum, on hi devia 
haver el temple d’August.

Aquestes estructures tenen una cronologia 
difícil de concretar, que pot oscil·lar entre 
els segles xvi i xix, ja que no hi ha cap resta 
de material arqueològic que hi estigui 
relacionada directament. L’estratigrafia 
d’aquesta rasa, a escala arqueològica, ha 
estat nul·la; el rebliment era homogeni i 
estava format per sauló i sorres que cobrien 
les estructures aparegudes a la rasa. Es van 
localitzar alguns fragments de material 
arqueològic d’ample espectre cronològic, 
però barrejats entre si: arrencament de 
nansa d’àmfora, fragment de rudus, dolia  
i teula d’època romana, ceràmica medieval 
(fragment de gerra, possible alfàbia), 
ceràmica vidriada, etc.

Les restes documentades en una altra de les 
rases corresponien a tres trams de murs  
—un dels quals presentava carreus amb 
restes d’estuc—, quatre clavegueres i restes 
d’una pilastra, que s’han localitzat a la part 
més llunyana del temple d’August, a l’extrem 
nord de l’edifici, i als límits del pòrtic del 
fòrum. Per les seves característiques, ubicació 
i posició estratigràfica, algunes d’aquestes 
estructures podrien estar relacionades amb 
la terrassa del fòrum, on devia estar situat el 
temple d’August. Però no hi ha cap evidència 
arqueològica que, ara per ara, ho indiqui.

L’estratigrafia, des del punt de vista arqueo-
lògic, d’aquesta rasa també va ser nul·la; el 
rebliment era homogeni, estava format per 
sauló i sorres i cobria les estructures localit-
zades. Es van recuperar alguns fragments de 
material arqueològic d’ampli espectre 
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cronològic, però barrejats entre si: arrenca-
ment de nansa d’àmfora, fragments d’estuc 
possiblement d’època romana, ceràmica me- 
dieval de reflex metàl·lic, ceràmica vidriada, 
llambordes de grans dimensions, etc.

La cronologia de les restes localitzades a la 
rasa del carrer de la Pietat, 8-12 ens situa en 
tres fases històriques que cal diferenciar i 
interpretar per separat:

 – Restes dels segles xviii-xx 

 – Restes d’època moderna, segles xvi-xvii 

 – Restes medievals, segles xiv-xv

Restes dels segles XVIII-XX

Són restes que, per les seves característiques 
constructives i el material relacionat amb 
aquestes restes, daten d’entre els segles xviii 
i xx, i algunes podrien ser contemporànies a 
la finca actual. Es tracta de diferents clave-
gueres (fetes de maons massissos i lligats 
amb morter gris), totes en ús, i que d’una 
manera o una altra es relacionen amb un 
mur de fonamentació.

Restes d’època moderna, segles XVI-XVII

Cal destacar el tram del mur, que pot ser la 
banqueta del mur de façana que coincideix 

amb la línia de fonamentació dels edificis 
actuals del carrer de la Pietat, on alguns dels 
seus edificis reflecteixen que fou bastit 
l’any 1556. 

La part superior del mur es bastí amb tres 
fileres de maó massís. Per sota hi ha les restes 
de tres fileres de pedra calcària de mida 
irregular i amb fragments de maons massis-
sos. Tot és lligat amb morter de calç de color 
blanc. 

Cal esmentar que, davant la finca número 10, 
aquest mur cobreix el que podrien ser les 
restes d’una base de pilastra medieval, que 
queda incorporada com a part activa de la 
fonamentació de l’edifici.

A més, a l’extrem nord-est, a prop de la 
cantonada del carrer de la Pietat amb el 
carrer de la Freneria, el mur esmentat 
recolza sobre les restes d’un altre mur de 
pedres lligat amb morter de calç de color 
taronja, possiblement amb una cronologia 
del segle xiv, que va ser espoliat parcialment 
per a la construcció del mur de la façana de 
l’edifici actual.

En canvi, a la cantonada del carrer de la 
Pietat amb carrer del Paradís, amb una 
orientació sud-oest, aquest mur de façana 
desapareix o canvia la seva tècnica construc-
tiva per entregar-se o recolzar en un mur, fet 
de carreus més grans.

Element reaprofitat com a coberta d’una claveguera.
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de resta de material arqueològic in situ que 
permeti confirmar una cosa o l’altra, encara 
més si tenim en compte que aquest sector, 
urbanitzat des de l’època romana, ha estat 
sotmès a remodelacions constants. 

Restes medievals, segles XIV-XV

Davant de la façana de l’edifici número 10 
del carrer de la Pietat, i de manera perpendi-
cular, trobem una estructura difícil de 
definir, que està tallada i és amortitzada o 
reutilitzada com a part integrant del mur de 
maons i pedres irregulars de la façana del 
mateix carrer i que queda incorporada a la 
fonamentació de l’edifici en qüestió, durant 
el segle xvi. És un element espoliat en dife- 
rents moments i es podria tractar de d’una 
pilastra o el suport d’algun altre tipus 
d’estructura.

Prop de la cantonada del carrer de la Pietat 
amb el carrer de la Freneria, es van localitzar 
les restes d’un tram de fonamentació d’un 
mur amb orientació nord-est – sud-oest, 
bastit amb pedres calcàries de mides regu-
lars, lligades amb morter de calç de color 
taronja, possiblement amb una cronologia 
del segle xiv i contemporani a la base de la 
pilastra. Aquesta estructura tenia aproxima-
dament 8 m de longitud, 80 cm d’amplada 
visible i 30 cm d’alçat visible, ja que anava 
més enllà de la cota d’obra. 

Es podria tractar d’un tram de fonamentació 
de mur, segurament del segle xiv, que va ser 
amortitzat al segle xvi i que és probable que 
formés part d’alguna de les diferents finques 
que s’ubicaven en aquest indret des de la seva 
ocupació inicial, en època tardoantiga del 
fòrum romà, fins a finals del segle xvi.  
A partir dels estudis realitzats per Gemma 
Caballé durant l’excavació arqueològica  
de la finca del carrer de la Freneria, 5, «s’ha 
determinat que la finca actual es va definir  
a partir de l’agrupació de quatre unitats 
diferents. La unió es va iniciar l’any 1585 i va 
finalitzar el 1715. De les quatre unitats 
diferenciades existents al segle xvi, dues 
devien tenir façana al carrer de la Freneria, 
una altra devia tenir façana a aquest carrer i 
al carrer de la Pietat, i la darrera, al carrer de 
la Pietat» (cAbAllé, 2016).

Amb tot, una vegada analitzades les restes 
excavades per Gemma Caballé, no es poden 
relacionar, ara per ara, les restes d’aquesta 
fonamentació amb cap de les restes localitza-
des durant la intervenció de l’any 2013.

Durant la neteja de les pedres del mur de 
façana es van observar en alguns carreus 
restes d’estuc in situ, probablement d’època 
romana. Les restes d’estuc policromat es van 
extreure, a causa de la mala adherència que 
presentaven, mentre que les altres restes es 
van deixar in situ. Aquest fet ens fa pensar en 
l’aprofitament dels carreus d’època romana 
per bastir la fonamentació del mur del 
segle xvi, material que segurament devien 
tenir a l’abast. Segons Antoni Celles,  
el temple d’August també podria haver estat 
recobert d’estuc:

«Las piedras del basamento y las de las 
columnas, como así mismo las de las basas, 
capiteles y arquitrabes son sentadas a 
hueso, o sin mezcla alguna, y son de una 
labra muy rústica, propia para ser cubierta 
de estuco.»

Sembla clar que hi podria haver alguna 
relació constructiva entre ambdós murs de 
façana fet de maons i pedres irregulars i el 
mur de carreus, ja que un és la continuació 
de l’altre, amb variacions dels elements 
constructius, i tots dos segueixen la mateixa 
alineació. Com s’ha comentat més amunt, 
coincideixen amb la proposta del mur del 
pòrtic del temple més difosa a escala historio-
gràfica i que ha estat acceptada majoritària-
ment fins als darrers anys.

El més plausible és que es tractés del mateix 
mur, reforçat amb carreus més grans i que 
devien donar més solvència a l’estructura, ja 
que es tractava de la cantonada dels dos 
carrers, Pietat i Paradís. Per a la seva cons-
trucció, es devien aprofitar alguns carreus 
d’època romana per bastir la fonamentació 
del mur del segle xvi —material que segura-
ment devien tenir a l’abast—, les restes 
d’estuc, com també el basament de columna 
de pedra de gres, amb perfil de motllura,  
i les restes d’estuc in situ, aprofitats per a la 
construcció de les parets d’una claveguera 
que talla el mur de carreus.

L’altra hipòtesi que caldria considerar,  
veient la ubicació de les restes del mur de 
carreus, és que es podria tractar de les restes 
del basament del pòrtic del fòrum del temple 
d’August. D’aquí la regularitat i la uniformi-
tat dels carreus, espoliats o aprofitats durant 
el segle xvi per a la construcció dels edificis 
actuals, fent un gir vers el carrer del Paradís. 
Però caldria veure si per sota del nivell 
d’obra n’apareixen restes. 

En ambdós casos, és difícil precisar-ne la 
cronologia, ja que no ha aparegut cap tipus 
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Conclusions

La ubicació de les rases al voltant dels carrers 
del Paradís, de la Pietat i de la Freneria, molt 
properes a les restes d’època romana del 
fòrum de la ciutat de Bàrcino i el temple 
d’August, i d’altres de localitzades en diver-
ses actuacions arqueològiques al voltant 
d’aquests carrers, feia pensar en la possibili-
tat que l’obertura d’aquestes rases aportés 
més llum i informació sobre aquestes dues 
institucions de la Barcelona romana. 

Durant la intervenció, només es va poder 
constatar la presència de material arquitectò-
nic romà en posició secundària (el material 
arqueològic corresponent a aquesta època va 
aparèixer barrejat amb altres materials de 
cronologia variada i fora de context). És a dir, 
segurament part dels carreus, incloses les res-
tes d’estuc in situ, com també la base de 
columna amb motllura, devien haver estat 
utilitzats com a material de construcció dels 
fonaments de murs localitzats, i podrien ser 
producte d’un espoli de construccions 
d’època romana ja molt deteriorades i que 
devien perdurar al llarg dels segles en 
aquesta zona de Bàrcino. 

Tal com comenta Gemma Caballé: «L’espai 
corresponent al fòrum devia haver mantin-
gut inicialment la seva estructura, tot i que 
va anar perdent la seva funció de centre 
administratiu i religiós, a mesura que el 
bisbat augmentava i consolidava el seu poder. 
Des de principis del segle v dC, l’espai del 
fòrum es devia anar abandonant, tal com 
podria indicar la reutilització dels pedestals 
honorífics i epigràfics a la nova edificació de 

residència del bisbe. Aquest abandonament 
devia coincidir amb el desplaçament del 
centre de poder a la zona episcopal i, tal com 
proposa Beltrán de Heredia, tot apunta que 
al segle vi «ja no restava en peu ni el porticat 
del fòrum». Aquest espai del fòrum va 
quedar integrat en el nou urbanisme que es 
va definir a la zona on s’ubicava, a partir de 
la construcció de noves edificacions, proba-
blement sense cap ús de caràcter públic o 
administratiu» (cAbAllé, 2016).

Aquestes modificacions i evolucions urbanís-
tiques van afectar al llarg de tota l’edat 
mitjana aquesta zona de Bàrcino, com pot 
reflectir la troballa de les restes d’una base 
de pilastra i d’un mur, amb una factura 
constructiva medieval, d’entre els segles xiii 
i xiv. Aquest espai es devia anar modificant: 
entre el 1585 i el 1715 es produí la unificació 
de diverses finques del carrer de la Freneria 
amb les del carrer de la Pietat, i la darrera 
remodelació es produí entre els se-
gles xviii xix amb l’edificació dels edificis 
actuals.  n Carles Navarro i Barberán
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Parc de la Ciutadella. Parc Zoològic

Cronologia: Segles XV-XIX.
Paraules clau: Punta de l’Esperó de Llevant. 
Baluard de Llevant.

Coincidint amb l’aturada temporal dels 
treballs del projecte d’obra civil, es va dur a 
terme l’excavació i la documentació arqueolò-
gica del sector del baluard de Llevant.

Els treballs van consistir en l’excavació en 
extensió del subsol de l’edifici històric sense 
sobrepassar els límits d’obra i, alhora, la 
realització de diversos sondejos informatius. 
Tot i així, l’excavació i la retirada de terra 
estaven sempre condicionades a la preserva-
ció estructural de les restes, ja que no s’ha 
d’oblidar que la base geològica de l’indret 
són sorres de platja i l’excavació massiva del 
substrat arqueològic podria provocar el 
col·lapse de les estructures.

L’actuació va permetre conèixer més bé les 
estructures documentades parcialment en 
intervencions anteriors, tant en els aspectes 
cronològics com en els morfològics. Però 
també va permetre descobrir noves restes 
significatives, de les quals destaquen la 
troballa dels forats de pal que constituïen  
la palissada de fusta que tancava l’espai entre 
l’esperó de Llevant i el mar, la rampa d’accés 
que pujava a la part superior del baluard o 
les troneres baixes del mateix baluard, que 
s’obrien al tram de fossat que mirava vers el 
baluard de Santa Clara.

Així, doncs, el gruix de novetats arqueològi-
ques se centren en els primers períodes 
d’ocupació estable de l’indret.

Fase 1. Punta de l’esperó de Llevant (c. 1410)

La seqüència cronològica s’inicia amb l’estruc-
tura identificada com a punta de l’esperó, 
localitzada l’any 2014 i on en aquesta campa-
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Vista des del nord del parament exterior del baluard de Llevant del 1535, amb els «focs baixos» encarats per defensat 
el fossat de la muralla. Al darrere, estructures interiors del mateix baluard. Foto: Josep Cruells

Vista frontal de la Punta de l’esperó de Llevant. Sota 
d’aquest esperó es conserven intactes el fonament i 
l’encofrat de fusta per a la seva construcció. Foto: Josep 
Cruells
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nya es va fer un sondeig arran del parament 
sud-est per conèixer l’alçària conservada 
(4,10 m) i el tipus de fonamentació en la qual 
descansa.

Tal com es pot observar, l’estructura és 
totalment solidària amb el llenç de muralla 
medieval provinent del convent de Santa 
Clara, del qual han estat documentats 
diversos trams en els darrers anys (hino-
Jo, 2011). Aquesta estructura funcionà com a 
punt de vigilància durant el segle xv i 
principis del segle xvi. Posteriorment, quedà 
totalment integrada dins l’edifici del baluard 
de Llevant.

La fonamentació de l’estructura és construïda 
amb un rebliment de pedres irregulars i un 
tipus morter de calç molt compacte que far- 
ceix una caixa o encofrat de fusta, que encara 
es conserva del tot i de la qual s’han extret 
mostres.

Seguint l’eix central de la punta de l’esperó 
en direcció mar, es van localitzar un seguit 
de forats de pals alineats que s’han identifi-
cat com la palissada de fusta que s’endinsava 
uns quants metres dins el mar i que prevenia 
de la incursió descontrolada per aquest punt 
cap a la ciutat.

Fase 2. Construcció del baluard de Llevant i 
la muralla de Mar (c. 1535)

D’aquest període s’han obtingut nombroses 
dades rellevants, de les quals es pot destacar la 
troballa de la rampa d’accés al nivell superior 
del baluard, la porta principal d’accés a la 
planta baixa i l’aparició d’una tronera intacta 
en el parament defensiu nord del baluard.

L’edifici del baluard de Llevant disposava 
d’una planta, probablement poligonal, 
construïda vers el sud-est de l’esperó de 
Llevant ja existent, i devia estar format com a 
mínim per dos nivells diferenciats: una 
planta baixa molt àmplia i una planta 
superior totalment desapareguda.

Pel que fa a la rampa d’accés esmentada, es 
tracta d’una estructura de grans dimensions 
alineada a l’eix central del baluard, però 
ubicada a l’exterior de l’edifici principal, 
molt semblant al Baluarte de Santiago de la 
ciutat de Veracruz (Mèxic), actualment 
dempeus i que serveix com a paral·lel 
arquitectònic (vegeu la figura 1, imatge 
comparativa, i la figura 2).

D’aquesta rampa se n’han pogut obtenir gai- 
rebé la totalitat de les dimensions en planta i, 
alhora, s’han localitzat diversos documents 
de l’època que descriuen com era aquesta 
construcció. Té una llargada de 17,40 m i una 
amplada de 2,72 m amb tots els seus costats 
rectilinis i verticals, i sense cap obertura en el 
seu llenç. En aquest sentit, així ho descriuen 
dos documents del 1536 i el 1538 en els quals 
queden reflectides les mateixes dimensions que 
el mur en qüestió: «Rampa», «escala de pedra 
i calç»1 o «[...] construcció de scala de pedra i 
calç de 14 pams de amplària (2,80 m) i 90 
pams de llargada (17,48 m) [...]», «fer pont de 
bona fusta [...] per alçar lo pont i fer politja 
de metall amb un molinet [...]».2

1. AHCB. Consell de Cent, 02.01/1.B.II-54. Registre de Deliberacions (30.11.1536 – 27.11.1538), 
foli 80v.

2. AHCB. Consell de Cent, 02.01/1.B.II-54. Registre de Deliberacions (30.11.1536 – 27.11.1538), 
foli 80v.

Vista del baluard de Llevant des del nord-oest. En primer terme trobem la Punta de 
l’esperó de Llevant de principis del segle xv. Foto: Josep Cruells

Detall dels forats de pal corresponents a la palissada de fusta construïda en aquest 
indret per tal d’allargar la línia de defensa fins ben entrat el mar. Foto: Josep Cruells
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Tal com descriu el document, al capdamunt 
d’aquesta rampa hi devia haver un possible 
pont llevadís amb la politja corresponent que 
donava accés al nivell superior després de 
passar per un portal on, a la llinda de pedra, 
figurava l’escut d’armes de la ciutat de 
Barcelona. L’alçària de conservació de les res-
tes es troba just per sota d’on s’ubicava el 
pont llevadís i portal d’accés i, per tant, tots 
aquests elements han desaparegut.

A dalt, comparació del 
Baluarte de Santiago de 
Veracruz (Mèxic) amb la 
rampa d’accés i el pont 
llevadís, disposició molt 
semblant a les estructures 
documentades al baluard 
de Llevant. Foto: Josep 
Cruells

A sota, núvol de punts de 
les estructures del baluard 
documentades amb làser 
d’escàner d’alta precisió. 
Destacades, les estructures 
corresponents al Baluard 
de Llevant del 1535. Foto: 
Josep Cruells

Vista del tram de rampa d’accés al nivell superior del 
baluard i el pas pavimentat sota el suposat pont llevadís 
de fusta. Foto: Josep Cruells

La construcció d’aquesta rampa devia 
facilitar pujar artilleria pesant a les troneres 
del nivell superior de l’edifici militar. Per 
sota el pont llevadís desaparegut, es conserva 
intacte un pas pavimentat que uneix, i alhora 
trava, les estructures interiors del baluard i la 
mateixa rampa.

Durant aquest període dels anys trenta i 
quaranta del segle xvi s’ha detectat que es 
dugueren a terme nombroses modificacions 
de l’espai i canvi d’usos, probablement en 
pocs anys, que en dificulten la interpretació.

Un exemple clar d’aquest batibull de refor-
mes constructives és la connexió del llenç de 
la muralla de mar amb el mateix baluard. La 
direcció rectilínia de l’estructura provinent 
del baluard de Migdia fins al mateix baluard 
de Llevant genera en el punt de connexió un 
espai triangular poc funcional que no 
s’acaba d’entendre. En tot cas, el tram de mu-
ralla de mar documentat en aquest sector és 
d’uns 22 m de llargada i d’1,55 m d’amplada 
(equivalent a 1 cana barcelonina). La cota 
més alta conservada se situa a 5,38 msnm. 
Fixant-nos en aquesta dada, és fàcil deduir 
que l’alçària conservada de l’estructura pot 
assolir més de 5 m.

Alhora, la cara sud-est de la muralla presenta 
restes de pintura de color ocre ataronjat, fet 
que evidencia que el llenç de la muralla de 
Mar en aquest indret estigué a la vista durant 
un temps indeterminat fins que fou tapat per 
l’ampliació del baluard amb la construcció 
de la nova escarpa defensiva entorn del 1618.

De les fases constructives següents, l’amplia-
ció del baluard de Llevant (c. 1618) i la 
construcció de la Ciutadella militar borbòni-

Baluard de Llevant

Rampa

Muralla - Esperó

pas

pas

rampa

rampa
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ca (1716-1720), no s’han registrat novetats 
significatives, per bé que evidentment han 
servit per completar la informació planimè-
trica i estratigràfica recollida en les interven-
cions anteriors.  n Josep Cruells Castellet
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El projecte de la carretera esmentada va ser 
creat per enginyers militars l’any 1763 
seguint el traçat de l’antic camí Ral i respo-
nent a la voluntat de modernitzar la ciutat, 
atès que, al segle xviii, Barcelona estava 
immersa en una època de prosperitat 
econòmica fruit de la proliferació de la 
indústria manufacturera i de l’estampació de 
teixits de cotó, també coneguts com a 
indianes.

Fins a l’obertura de la Gran Via, la carretera 
de Barcelona a Mataró fou una via principal 
d’entrada a la ciutat i entre els segles xviii 
i xx va esdevenir la principal artèria de 
comunicació del teixit industrial que es va 
configurar a l’entorn de Sant Martí, ja que 
era un espai que proporcionava unes condi-
cions òptimes (abundància d’aigua, espai 
ventilat, insolació i espai lliure de construc-
cions anteriors) per al desenvolupament de 
la indústria d’indianes.

El pont identificat en aquesta intervenció 
correspon a un pont de pedra lligat amb 
morter de calç, amb volta aparellada bastida 
a l’interior amb volta de maó pla.

Cronologia: Segle XVIII.
Paraules clau: Antiga carretera Barcelona-Mataró. 
Torrent de Can Framis.

Els treballs arqueològics van consistir en el 
control dels rebaixos del terreny derivats del 
projecte d’urbanització del carrer que 
comportava la construcció de nous col·lec-
tors excavats longitudinalment al carrer, amb 
una amplada de 2 m i una profunditat que 
oscil·la entre els 2 i els 3 m, i l’excavació de 
rases d’una amplada d’1 m i una profunditat 
de 3 m per a la instal·lació de la recollida 
pneumàtica d’escombraries.

El seguiment arqueològic va estar motivat 
pel coneixement de l’existència d’alguns 
refugis de la Guerra Civil espanyola ubicats 
entre els carrers de Marià Aguiló i de Bilbao. 
Però va ser en un altre sector de l’obra, entre 
els carrers de Roc Boronat i de la Llacuna, 
on s’identificà un pont erigit durant la 
construcció de la carretera que unia Barcelo-
na amb Mataró, a la segona meitat del se-
gle xviii, que posteriorment esdevingué el 
carrer de Pere IV. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Pere IV, 
135-211

Districte
Sant Martí

Dates
Juny de 2016 - abril de 
2017

Codi
065/16

Motiu
Obres d’urbanització del 
carrer de Pere IV, entre 
els carrers de Roc 
Boronat i de Bilbao

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Antequem, SL

Direcció tècnica
Estíbaliz Monguiló Cortés

Tècnic de suport
Dídac Pàmies Gual

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Dídac Pàmies Gual

Fotografia
Estíbaliz Monguiló Cortés

Carrer de Pere IV, 135-211

Vista de la secció del pont de la carretera de Mataró, salvant el torrent de Can Framis.
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Superposant la topografia realitzada per 
Ildefons Cerdà l’any 1855 sobre l’actual, 
s’observa que el pont va ser construït per 
salvar el desnivell del torrent que desaiguava 
de la fàbrica de llana de Can Framis, cons-
truïda per la família Framis a les acaballes 
del segle xviii.

Pel que fa als refugis de la Guerra Civil, 
abundants a la zona del Poblenou, tot i els 
rebaixos realitzats no es va documentar cap 
indici de la seva existència en aquest sector.  
n Estíbaliz Monguiló Cortés, Dídac Pàmies 
Gual
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mercat (1850), configura i estructura el 
barri. 

Les estructures documentades durant la 
intervenció es localitzaven en dos sectors,  
a la rasa per a la sabata de l’escala, situada al 
sector oest, i la segona, al forat de l’ascensor, 
que s’ubica a la part central de la superfície 
rehabilitada.

El primer mur registrat, d’orientació oest-est, 
estava fet amb pedres no treballades, irregu-
lars i aristades de pissarra barrejades amb 
altres de més petites i rodades (roques 
metamòrfiques indeterminades, quars i 
quarsites), sense morter de calç. Els proces-
sos postdeposicionals (possiblement les obres 
de reforma i instal·lació del paviment de 
l’edifici del segle xix) van alterar la part 
superficial. Es tracta d’un mur de caracterís-
tiques molt simples i poc consolidat, que 
presentava una amplada màxima de 50 cm i 
una potència mitjana de 25 cm. 

El segon mur registrat, també amb la matei-
xa orientació oest-est, estava construït amb 

Cronologia: Segles XVII-XIX.
Paraules clau: Edifici El Siglo. Magatzems. Camí 
vell de Sant Andreu a Horta

En aquest indret es va dur a terme un 
seguiment dels rebaixos del subsol per a la 
instal·lació d’una òptica a l’edifici conegut 
com El Siglo. Durant la intervenció s’hi van 
registrar una sèrie d’estructures muràries 
d’època moderna i contemporània.

El lloc que ens ocupa té interès històric i 
arqueològic, ja que és a tocar del nucli antic 
de Sant Andreu; l’edifici, conegut com El Si- 
glo, data de l’any 1885. La façana principal 
s’estén sobre el carrer de Pons i Gallarza, on 
es troba el portal d’accés que, conjuntament 
amb el frontó de coronament, reforça l’eix 
de composició. Segueix un mòdul ritmat de 
balconeres decorades amb elements classicis-
tes i balcons de ferro de forja. 

El carrer de Pons i Gallarza té l’origen en el 
camí vell de Sant Andreu a Horta, anomenat 
també carrer de Sant Llorenç i que, junta-
ment amb el carrer Gran i la implantació del 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Pons i 
Gallarza,  2 

Districte
Sant Andreu

Dates
Agost de 2016

Codi
050/16

Motiu
Projecte de rehabilitació i 
reforma de local 
comercial 

Promotor/Propietari
General Óptica, SA / 
Artículos Infantiles 
Alicia, SA

Empresa d’arqueologia
Global CHM, SL

Direcció tècnica
Javier González Muñoz

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Javier González Muñoz

Carrer de Pons i Gallarza, 2

Mur i paviment localitzats al forat de l’ascensor.
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grans pedres de pissarra barrejades amb 
altres de més petites i rodades (metamòrfi-
ques indeterminades, quars i quarsites) amb 
morter de calç de tonalitat groguenca. Se’n 
va poder documentar una llargada de 2,54 m, 
una amplada mitjana de 55 cm i una potèn-
cia a la cara externa de 45 cm. A la cara 
interna s’hi adossava un revestiment fi pintat 
de color marró i negre.

Finalment, cal dir que les restes arqueològi-
ques registrades, i sense altres materials 
associats, tenien una cronologia del segle xix.  
n Javier González Muñoz
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La segona de les zones intervingudes se centra 
en l’àrea ubicada en la cantonada entre el 
carrer del Pont, 6-12, i el carrer del Cinca. Era 
un espai delimitat per un conjunt d’edificis 
històrics i un mur perimetral de cronologia 
contemporània que s’havia d’enderrocar 
parcialment. 

Les estructures del sector del carrer del Pont 

Els treballs arqueològics se centraren a 
netejar una zona arbrada que mostrava la 
presència d’estructures a primera vista. El 
mur perimetral, de cronologia contemporà-
nia, era de totxana i fou desmuntat fins al 
nivell de la vorera. Aquest mur de tanca 
presentava una fonamentació que, en alguns 
sectors, anava alternant maons i llambordes 
reutilitzades, formant filades més o menys 
regulars i, en d’altres, el parament era format 
per pedres de mida mitjana i gran, lligades 
amb morter, formant filades irregulars.

A la part més pròxima a aquest mur perime-
tral es documentaren un seguit d’àmbits 
anteriors a la construcció de la tanca. 

Així, i un cop extreta la capa superficial, es 
va documentar la fonamentació de diversos 

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Sant Andreu de Palomar.

La intervenció arqueològica estava motivada 
pel projecte d’urbanització de l’espai ubicat 
immediatament al sud de l’església de Sant 
Andreu de Palomar, acció que comportava la 
creació d’un nou espai públic per part de 
l’Ajuntament de Barcelona. En aquesta obra 
era previst l’enderroc d’un seguit d’edifica- 
cions de planta baixa i del mur perimetral 
que envoltava el jardí situat al carrer del Pont, 
entre els números 8 i 12.

Els treballs arqueològics es poden dividir en 
dues fases. La primera consistí en el control 
arqueològic de l’enderroc de les edificacions 
situades entre el carrer del Cinca, 1-7b, i la 
plaça de Ramon Riera, 2-2b, i el seguiment 
de l’extracció dels nivells de formigó que 
configuraven els diferents paviments dels 
espais enderrocats amb la finalitat de no mal-
metre hipotètiques restes conservades al 
subsol. En aquest sector els resultats arqueo-
lògics van ser negatius en tots els sentits, 
sense que s’observés durant les obres de 
desmuntatge cap tipus d’estructura murària 
que pogués tenir una antiguitat més gran ni 
cap estructura arqueològica per sota dels 
paviments de formigó.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Pont, 6-12 / 
Carrer del Cinca, 1-7b / 
Plaça de Ramon Riera, 
2-2b

Districte
Sant Andreu

Dates
29 de setembre – 20 
d’octubre de 2016

Codi
035/16

Motiu
Adequació del solar per 
destinar-lo a ús públic

Promotor/Propietari
Districte de Sant Andreu / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
Adrià Cubo

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Adrià Cubo

Digitalització de plànols
Alex Moreno

Carrer del Pont, 6-12 
Carrer del Cinca, 1-7b 
Plaça de Ramon Riera, 2-2b

Vista general dels tres àmbits contemporanis documentats.



murs que configuraven una petita retícula de 
fins a tres àmbits rectangulars, un dels quals 
tenia dos petits dipòsits associats, i que 
només van poder ser documentats parcial-
ment en planta, ja que s’endinsen per sota de 
l’actual vorera del carrer del Cinca. Les 
diferents parets que definien aquests espais 
presenten una factura molt similar en tots els 
casos i mostren un doble parament de 
pedres de mida mitjana i gran, lligades amb 
un morter de calç de color gris, i en el qual 
no és estrany localitzar fragments de maons i 
teules entre les filades. Tenien una amplada 
que varia entre els 45 i els 50 cm. 

Aquests àmbits, com que no han estat exca-
vats del tot, no permeten oferir una cronolo-
gia clara sobre la seva fundació, per bé que 
podrien correspondre a un edifici aixecat a 
finals del segle xix (Petit, mArtín, 2016). En 
aquest sentit, el material ceràmic que es va 
recuperar dels nivells d’amortització d’aquests 
espais aporten una cronologia dels segles xix 
i xx i, segurament, s’han de relacionar amb la 
planta baixa d’un dels edificis enderrocats a 
partir del 1920, com s’ha pogut corroborar  
a partir d’una antiga fotografia de la zona, 
on encara s’observa l’antic pont de Sant 
Andreu i unes edificacions al costat, i que 
molt probablement s’han de vincular amb els 
àmbits documentats en aquesta intervenció 
(mArch, 2016).

A l’oest d’aquests àmbits es documentà una 
zona que tenia un paviment de cairons 

col·locats a trencajunt, un seguit de dipòsits 
d’aigua, cisternes o pous i un safareig. Totes 
aquestes estructures estaven construïdes amb 
totxana i probablement s’haurien d’associar 
amb un espai enjardinat o hortícola situat a la 
part posterior del conjunt històric de les cases 
del carrer del Pont, especialment entre els 
números 6 i 8, i de cronologia contemporània.  
n Adrià Cubo

BIBLIOGRAFIA

MArcH, E. (2016). El Rec comtal. 1.000 anys d’història. Barcelona: 
Viena Edicions. 

petit, J.; MArtín, X. (2016). Informe de les Cases del Carrer del 
Pont. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. [Inèdit]. 

Les estructures de l’espai enjardinat del conjunt històric de les cases del carrer del Pont.

132 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016



Intervencions arqueològiques | 133

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Murs mitgers. Paviment.

La intervenció entre el carrer de Ramon 
Albó i el passatge de Maria Àngels Rivas va 
ser motivada per l’obertura d’una rasa per a 
la instal·lació de la xarxa de telefonia. 

Es van fer quatre sondejos previs a l’obertura 
de la rasa, en els quals ja es va poder docu-
mentar un tram de mur construït amb pedra 
i morter de calç de 36 cm d’ample. 

En el procés d’obertura de la rasa final,  
que abastava uns 100 m de llargada i 40 cm 
d’ample, es van documentar una sèrie d’es- 
tructures sota un nivell de runa que no va 
permetre establir una cronologia estricta. 
També es van documentar tres murs més,  
un de pedra i morter de calç i dos de maons, 
també amb morter de calç, i un paviment 
hidràulic. Aquestes estructures estaven 
afectades, en gran mesura, per serveis 
actuals, cosa que no va permetre establir 
relacions entre si.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Ramon Albó, 
37-39 / Passatge de 
Maria Àngels Rivas, 1-7

Districte
Nou Barris

Dates
13-29 de juliol de 2016

Codi
082/16

Motiu
Rasa de 
telecomunicacions

Promotor/Propietari
Telefónica de España 
SAU / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Marta Merino Pérez

Aixecament de 
planimetria
Marta Merino, Ivan 
Salvador

Fotografia
Marta Merino Pérez

Carrer de Ramon Albó, 37-39 
Passatge de Maria Àngels Rivas, 1-7

Aquestes estructures sembla que correspo-
nen als antics habitatges que es van enderro-
car on hi ha l’actual passatge i l’equipament 
municipal de les noves Cotxeres Borbó.   
n Marta Merino Pérez

Part del paviment i un mur documentats. 
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els seus dos trams, des de la plaça de l’Àngel 
fins a l’avinguda de la Catedral.

Per fer més entenedora l’explicació es 
descriuran els treballs realitzats en funció 
dels sectors on s’han efectuat. Recuperant la 
sectorialització proposada en l’article 
anterior (AntequerA, ArtigueS, 2017), es farà 
el recorregut de nord-oest a sud-est, comen-
çant a la torre 8 i acabant a la torre 17. Cal 
comentar, però, que només es farà menció 
dels sectors on hi ha hagut resultats positius 
(AntequerA, ArtigueS, 2017).

Sector de les torres 9-11 (Museu Marès)

En aquest sector es van dur a terme treballs 
per a la instal·lació de clavegueram. Cal 
recordar que, en aquest punt, la torre 10 no 
és visible, ja que està arrasada i les restes 
devien estar situades dins l’edifici del Museu 
Marès, que té la façana avançada respecte de 
les torres.

Durant l’obertura d’una rasa per encabir un 
tub de 60 cm de diàmetre van aparèixer restes 
d’època romana i moderna-contemporània.

Cronologia: Època romana, medieval, moderna i 
contemporània.
Paraules clau: Muralla romana. Ocupació 
extramurs.

Entre els mesos d’abril i juliol del 2016 es va 
dur a terme el seguiment arqueològic de la 
segona fase de reurbanització de la plaça de 
Ramon Berenguer el Gran i el carrer de la 
Tapineria. Cal recordar que entre el mes de 
novembre del 2015 i el mes de març del 2016 
ja es va fer una intervenció per posar al 
descobert el sòcol de la muralla en aquest 
tram i prospectar tota aquesta zona amb 
l’objectiu de sanejar-la de sediments contem-
poranis i comprovar la presència o no de 
restes en aquesta zona (AntequerA, Arti-
gueS, 2017).

Aquesta actuació va consistir en el seguiment 
de les obres previstes en el projecte executiu. 
A banda del control dels rebaixos necessaris 
per a la pavimentació, també es va dur a 
terme el seguiment de les obertures de rases 
per a la instal·lació de serveis (electricitat, 
clavegueram, etc.), el rebaix per fer una 
rampa d’accés a la part baixa de la muralla i 
la remodelació del carrer de la Tapineria en 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça de Ramon 
Berenguer el Gran / 
Carrer de la Tapineria

Districte
Ciutat Vella

Dates
6 d’abril – 21 de juliol de 
2016

Codi
024/15

Motiu
Execució del projecte de 
reurbanització de la plaça 
de Ramon Berenguer el 
Gran (fase 2)

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d'arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Francesc Antequera 
Devesa, Jordi Ardiaca 
Rodríguez

Equip
David Isuar, Elisabeth de 
la Osa, Sergi Romero, 
Alba Tenza

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Mario Granollers

Fotografia
Francesc Antequera 
Devesa, Jordi Ardiaca 
Rodríguez

Plaça de Ramon Berenguer el Gran 
Carrer de la Tapineria

Planta general de la intervenció. Dibuix: Francesc Antequera
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Època romana

Es va documentar un paviment fet de pedres 
de mida petita barrejades amb fragments de 
ceràmica i material constructiu molt compac-
tat. El material ceràmic i constructiu es 
presentava en alguns casos molt rodat. Per 
sota es van excavar dos estrats més formats 
per llims compactes amb taques de carbons. 
Uns quants metres a l’est, dins la mateixa 
rasa, es van continuar documentant estrats 
llimosos amb taques de carbons. Cobrint 
aquests nivells ja es documentaren estructu-
res modernes-contemporànies. El paviment 
es podria datar de cap al segle iv dC.

Com veurem a les conclusions, aquesta 
pavimentació podria correspondre a un camí 
de ronda al voltant de les muralles, ja que en 
diversos sectors de la zona intervinguda 
s’han documentat paviments d’aquest tipus, 
i més o menys a la mateixa cota.

Època moderna-contemporània

A l’altura de la cantonada nord-oest de 
l’edifici del Museu Marès es va localitzar un 
paviment fet de rajols cuits que devia corres-
pondre al fons d’un col·lector de l’antic 
carrer de la Tapineria abans de ser enderro-
cat durant el procés d’obertura de la via  
Laietana.

Sector de la torre 12

Al costat nord-oest de la torre 12 es va fer 
una rasa per fer passar un tub de desguàs 
d’aigües brutes procedent del Museu d’Histò-
ria de Barcelona.

Època romana

L’estrat més antic correspon a un paviment 
fet de pedres de mida petita i ceràmica, tot 
ben piconat i molt compacte. Aquest pavi-
ment es podria datar a partir del segle iv dC 
per la presència de ceràmica de terra sigil·la-
da africana D. Considerem que aquest 
paviment podria tenir relació amb el docu-
mentat al tram descrit anteriorment i tots 
dos paviments podrien formar un hipotètic 
pas de ronda a l’exterior de la muralla. 
Cobrint aquest paviment es localitzaren tres 
anivellacions superposades que, com a 
mínim, també es poden datar a partir del 
segle iv dC.

Sector del carrer de la Tapineria: rasa de 
serveis

Al carrer de la Tapineria, entre la plaça de Ra- 
mon Berenguer el Gran i la plaça de l’Àngel, 
es va fer una rasa de 50 x 2 x 1,30 m per 
col·locar un prisma per a diferents serveis.

Època romana

D’aquest període es van localitzar diverses 
restes que hauríem de datar de diferents 
moments. Les restes romanes es localitzaren 
a la cantonada de la plaça de Ramon Beren-
guer el Gran amb el carrer de la Tapineria.

Les estructures més antigues corresponien a 
restes fragmentades de paviments, sense 
relació amb altres elements. El paviment més 
antic era de pedres de petites dimensions. Els 
altres dos paviments estaven superposats l’un 
a sobre de l’altre i no tenien relació física amb 
el primer, tot i que presentaven més o menys 
les mateixes cotes. Aquests paviments eren fets 
de fragments petits de ceràmica amb pedretes 
i graves, tot piconat. Malauradament, aquests 
paviments no es van poder relacionar amb 
cap altre element i, per tant, no se’n pot 
determinar la funcionalitat. Pel material 
arqueològic recuperat durant la seva excava-
ció, es podrien datar a partir del segle iv dC. 

Cobrint aquests paviments es documentaren 
un seguit d’abocaments heterogenis, amb la 
funcionalitat, probablement, d’aixecar el 

Sector de la torre 12. Vista del paviment situat en aquest 
sector. Foto: Francesc Antequera



nivell de circulació. Cal destacar la presència 
de restes d’estructures de combustió (soleres 
rubefactades, argiles cremades i estrats de 
cendres i carbons). Aquests estrats també 
s’haurien de datar a partir del segle iv dC. 

Retallant aquests estrats es detectaren tres 
retalls de funció indeterminada. El primer 
presentava una planta irregular a la seva part 
més alta, tot i que quan se’n van anar exca-
vant els farciments i es va anar aprofundint 
en el terreny va prendre una planta circular 
amb les parets rectes, fet que porta a pensar 
que podria correspondre a un pou. El segon 
retall es trobava a tocar d’un dels límits de la 
rasa i presentava una planta semicircular que 
s’estenia més enllà dels límits de la rasa, però 
estava tallat per l’actual col·lector del carrer 
de la Tapineria. Finalment, el darrer retall 
presentava una planta més o menys circular i 
també s’estenia més enllà de l’àrea excavada. 
La funcionalitat d’aquests darrers retalls es 
desconeix. En un principi, es poden datar 
dels segles iv-v dC; l’estudi acurat del material 
arqueològic permetrà determinar la cronolo-
gia del moment de l’amortització. 

Finalment, es va excavar part d’un camí, que 
es troba a sobre dels abocaments que cobrien 
els paviments abans descrits i també a sobre 
dels retalls esmentats que els tallaven. Aquest 
camí devia estar delimitat per dos murs, tot i 
que del segon només se’n va localitzar la rasa 
d’espoli. El mur presentava una llargada do- 
cumentada d’1,40 m, una amplada de 0,65 m 
i una alçària de 0,40 m, amb una orientació 
nord-est – sud-oest. Era fet de grans lloses de 
pedres sense treballar disposades vertical-
ment sobre el terreny, com formant un enco- 
frat, entre les quals es diposità argila i pedres 
més petites per reblir l’espai creat entre les 
dues. La distància documentada entre aquest 
mur i la rasa d’espoli, és a dir, l’amplada del 
camí, era de 2 m.

Entre aquests dos elements es van documen-
tar fins a quatre paviments superposats, 
intercalats per estrats d’argila, que s’inter-
preten com a anivellacions i regularitzacions 
per tornar a pavimentar. Aquests paviments 
eren fets bàsicament per codolets amb 
fragments petits de ceràmica, tot ben 
piconat, o codolets amb pedres més grans. 

Aquest camí discorria perpendicular a la 
línia de la muralla romana. De moment, és 
difícil establir una datació concreta per a 
aquesta via; els materials recuperats dels 
paviments podrien indicar unes cronologies 
dels segles iv-v dC, però, si es té en compte 

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista d’un dels paviments. Foto: 
Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista dels nivells d’anivellació. Foto: 
Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista del possible pou. Foto: 
Francesc Antequera
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Època medieval

A la part central del camí esmentat a la fase 
romana es va documentar un mur fet de 
pedres sense treballar lligades amb argila. 
Només alguna pedra es presentava lleugera-
ment escairada i hi havia el reaprofitament 
de part d’una columna de pedra de Montjuïc. 
Aquest mur presentava una llargada docu-
mentada d’1,45 m, una amplada de 0,60 m i 
una alçària de 0,30 m, amb una orientació 
nord-est – sud-oest. Com hem dit, es localitzà 
a una distància intermèdia entre els límits 
del camí i recolzava sobre el paviment més 
tardà d’aquest camí. Ni el material recuperat 
de la seva excavació ni la seva situació 
permeten establir una datació i una interpre-
tació satisfactòries d’aquest element. En 
aquest sentit, s’ha de tornar a relacionar amb 
la intervenció arqueològica duta a terme 
entre el febrer i l’agost del 2015 (Anteque-
rA, 2017). En aquesta actuació, i també 
enmig del camí, es va documentar una 
claveguera medieval constituïda per dos 
murs de pedra lligades amb argila, molt 
similars a aquest mur. Per cota i per situació, 
podria correspondre a la continuació d’un 
dels murs de la claveguera, tot i que no s’ha 
pogut establir una relació física entre si. 

Època moderna-contemporània 

D’aquest moment es va documentar una 
fonamentació feta de pedres, que barrejava 
algunes sense treballar, d’altres lleugerament 
escairades i algunes desbastades, amb algun 
maó, feta amb la tècnica de l’encofrat perdut; 
tot era lligat amb morter de calç de color 
blanc. No s’ha pogut documentar estratigra-
fia associada a aquest element, ja que just a 
tocar discorria una canonada antiga de gas 
que la va fer desaparèixer. Cal dir que 
aquesta fonamentació no es documentà en 
tota la seva llargada i amplada, atès que 
estava seccionada per diversos retalls per a la 
instal·lació de serveis d’època contemporà-
nia. Aquesta fonamentació tenia una orienta-
ció nord-oest – sud-est, una llargada docu-
mentada d’11,90 m, una amplada de 0,85 m i 
una alçària conservada de 0,95 m. Correspo-
nia al mur de façana del carrer de la Tapine- 
ria abans de ser enderrocat amb la reforma 
de la via Laietana. En concret, podria coinci-
dir amb les finques número 4 i 6 d’aquest 
carrer, segons es desprèn dels Quarterons de 
Garriga i Roca. 

A tocar de la plaça de Ramon Berenguer el 
Gran es van documentar tres murs paral·lels, 

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista d’un dels paviments del camí. 
Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista del mur d’època medieval. 
Foto: Francesc Antequera

que estava cobrint uns retalls que presenta-
ven rebliments, probablement més tardans, 
potser s’haurà de modificar la cronologia. 
En qualsevol cas, fins que no es faci l’estudi 
corresponent del material recuperat és 
prematur establir una datació concreta per a 
aquesta via.

Cal recordar que aquest camí ja va ser 
localitzat, i parcialment excavat, al nord-est 
d’on es va documentar en aquesta interven-
ció (AntequerA, 2017). En aquest sentit, és 
interessant recordar que, a l’època medieval, 
la via excavada quedà fossilitzada amb el pas 
del temps al carrer de les Donzelles, un dels 
carrers més estrets de Barcelona, conegut 
per la seva insalubritat, que fou enderrocat 
amb la reforma de la via Laietana.



amb una orientació nord-est – sud-oest. Eren 
fets de maçoneria, amb les cares enlluïdes 
amb un revestiment de calç. Sembla clar que 
aquests elements delimitaven dos soterranis 
o dipòsits dels edificis situats en aquest punt 
abans de la reforma de la via Laietana. A cau-
sa de les característiques de l’obra, no es va 
aprofundir prou en el terreny per assolir la 
cota dels paviments d’aquests àmbits. 

Sector del carrer de la Tapineria: rampa, 
torres 15-17

En paral·lel a la rasa de serveis descrita ante- 
riorment, es va fer una rampa per connectar 
el carrer de la Tapineria amb la part més 
baixa de la plaça, al peu de la muralla roma-
na. Aquesta rampa presentava una llargada 
de 25 m i una amplada d’1,20 m des de la 
torre 17, i arribava gairebé a la torre 15. 
Malauradament, entre la rasa i la rampa hi 
ha el col·lector central del carrer de la Tapi- 
neria, fet que va impedir establir relacions 
estratigràfiques segures entre les restes de la 
rasa i les de la rampa, més enllà d’alguns 
aspectes que pensem que poden ser prou 
evidents.

Època romana

D’aquest període es van poder documentar 
dos tipus de restes, diferenciades cronològi-
cament, que corresponen a estructures 
muràries i pavimentacions.

Les restes més antigues excavades eren estruc- 
tures que podrien datar dels segles ii-iii dC. 
Aquestes estructures podrien correspondre a 
l’ocupació fora del recinte murat de Bàrcino, 
que es documenta en altres espais de la 
ciutat i que foren eliminades amb la cons-
trucció del nou perímetre defensiu de finals 
del segle iii i principis del segle iv dC.

L’estructura més propera a la torre 15 corres-
ponia a la continuació d’un mur excavat en la 
campanya anterior (AntequerA, Arti-
gueS, 2017). El mur estava construït amb 
pedres amb algun fragment de tègula, tot 
lligat amb morter de calç. En aquest punt es 
documentà una llargada de 40 cm i una 
amplada de 60 cm i presentava una orienta-
ció nord-est – sud-oest. A 12 m al sud-est 
d’aquest mur es van excavar les restes de dos 
murs més que formaven angle; ambdós 
estaven construïts amb pedres mitjanes i 
petites sense treballar o desbastades i lligades 
amb argila. El primer presentava una llargada 

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista dels tres murs que delimiten 
dos dipòsits. Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rasa de serveis). Vista del mur de façana de l’antic 
carrer de la Tapineria. Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista de dos murs en angle altimperial. Foto: 
Francesc Antequera
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documentada de 60 cm i una alçària 
de 22 cm, amb una orientació nord-oest –  
sud-est. El segon presentava una llargada 
documentada d’1,10 m, una amplada 
de 75 cm i una alçària de 32 cm. Al sud-est 
d’aquests murs es van excavar les restes d’una 
claveguera associades a un paviment de 
pedres planes i un mur. Malauradament, la 
presència d’un embornal contemporani havia 
fragmentat de manera notable aquests 
elements. 

Les restes documentades següents correspo-
nien a un seguit d’anivellacions i paviments 
superposats que segellaven les restes descri-
tes més amunt. El paviment més antic era fet 

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista de la 
claveguera altimperial. Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista d’un dels paviments del possible pas de 
ronda. Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista d’un dels 
retalls que tallen els paviments del possible pas de 
ronda. Foto: Francesc Antequera

d’argila amb pedres de mida petita i mitjana, 
disposades de manera més o menys plana, i 
fragments de ceràmica. Aquestes pavimenta-
cions i anivellacions estaven afectades per 
dos retalls circulars (possibles sitges). Per la 
ceràmica recuperada, els paviments es 
podrien datar a partir del segle iv dC. El fet 
de tenir una extensió tan gran sense cap 
interferència murària coetània porta a 
pensar que es podria tractar d’una zona de 
pas, via o camí. En aquest sentit, no es 
descarta que sigui un pas de ronda extra-
murs. El que ens resulta més complex és 
establir una relació entre aquesta hipotètica 
via i el camí excavat a la rasa de serveis, ja 
que l’actual col·lector central del carrer de la 
Tapineria talla completament la relació 
estratigràfica entre els dos sectors. 

Època moderna-contemporània

Les estructures més recents corresponien a 
un mur i un paviment. Ambdós elements 
eren de l’antic col·lector central del carrer 
de la Tapineria abans de la reforma que va 
comportar l’obertura de la via Laietana. El 
mur era fet de maçoneria de pedra lligada 
amb morter de calç. La cara nord-est presen-
tava cara vista, mentre que el costat sud-oest 
estava construït amb la tècnica de l’encofrat 
perdut i retallava els paviments romans més 
tardans. Les pedres es presentaven escaira-
des al costat nord-est, sense arribar a ser 
carreus. Presentava una llargada de 16 m, 
una amplada de 50 cm i una alçària també 



de 50 cm, amb una orientació nord-oest – 
sud-est. El paviment del col·lector era fet de 
rajols cuits de 29 x 15 x 3 cm i només se’n 
conservava una llargada de 5,50 m i una 
amplada de 30 cm. 

A la mateixa rampa, davant la torre 17 es va 
documentar part d’un dipòsit o espai 
soterrat format per tres murs, el més llarg 
dels quals tenia una longitud de 2,50 m. 

Com s’ha anat comentant, totes aquestes 
estructures corresponen als serveis i els 
habitatges de l’antic carrer de la Tapineria 
abans de ser enderrocat en el moment de 
l’obertura de la via Laietana.

Conclusions

La intervenció descrita en aquest article va 
permetre documentar restes arqueològiques 

no conegudes fins al moment, tot i que 
algunes es poden relacionar de manera 
directa amb les localitzades en les anteriors 
intervencions realitzades a la plaça de Ramon 
Berenguer el Gran, les que es van executar 
entre els mesos de febrer i agost del 2015  
i entre els mesos de novembre del 2015 i març 
del 2016 (AntequerA, 2017; AntequerA, 
ArtigueS, 2017).

Les restes més antigues documentades 
estaven situades a la zona on es construí la 
rampa que connecta el nivell de circulació 
del carrer de la Tapineria amb la zona de 
passeig situada a tocar de la muralla romana; 
aquest sector, abans de les obres d’urbanitza-
ció, formava part d’un jardí deprimit respec-
te a la cota de carrer. Es va poder documen-
tar una claveguera, un paviment de pedres i 
fragments de ceràmica i tres murs. El conjunt 
es pot datar d’entre el segle ii i el segle iii dC. 
Aquests elements estan localitzats entre la 
torre 15 i la 17, fora del recinte emmurallat 
de Bàrcino. Es presentaven molt arrasats i 
podrien correspondre a les estructures 
de l’hàbitat que es configurà fora muralla a 
l’època altimperial. A la intervenció anterior 
ja es van excavar estructures i estrats que es 
poden datar d’entre els segles ii i ii dC en 
aquest mateix sector.

A partir del segle iv dC es documenten una 
sèrie de paviments a les zones intervingudes 
que van donar resultats positius. Entre la 
torre 8 i la torre 11, davant el Museu Marès, 
i al costat de la torre 12, es localitzaren 
paviments fets de pedres i ceràmica, tot 
piconat. D’aquest tipus de paviments, i apro-
ximadament a les mateixes cotes, ja se’n van 
identificar a la intervenció anterior en un 
sondeig davant la torre 12 i en una superfície 
prou extensa davant la torre 15 (AntequerA, 
ArtigueS, 2017). El fet de no advertir interfe-
rències muràries funcionant amb aquests 
paviments ha portat a pensar que podrien 
correspondre a un possible camí de ronda 
exterior de la muralla de Bàrcino. Aquest fet 
també es va localitzar al carrer del Sotstinent 
Navarro (rAmoS, 2015).

Pel que respecta a la zona compresa entre la 
torre 15 i la 17, on es va excavar la rampa i  
la rasa per a serveis del carrer de la Tapineria, 
també es documenten paviments com els que 
s’acaben de descriure. En aquest punt, 
semb++la clar que les estructures altimperi-
als van ser arrasades i obliterades per aquests 
paviments. En aquesta zona es documenta-
ren diferents anivellacions i pavimentacions 
successives, mentre que en els altres sectors 

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista del mur de l’antic col·lector del carrer 
de la Tapineria. Foto: Francesc Antequera

Sector del carrer de la Tapineria (rampa). Vista del possible dipòsit situat davant la 
torre 17. Foto: Francesc Antequera
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només es va localitzar un únic paviment. 
S’ha de tenir en compte que en aquesta zona 
es va actuar a partir del nivell de circulació 
del carrer de la Tapineria, on hi havia més 
potència estratigràfica respecte a la zona 
enjardinada, en què es va actuar entre les 
torres 8 i 11 i la torre 12. Per tant, no hi ha 
dades de si en aquestes darreres zones també 
hi podria haver hagut una successió de 
paviments que no es van poder localitzar pel 
fet d’haver estat ja arrasats des d’antic.

A la rasa de serveis realitzada al carrer de la 
Tapineria es va excavar part d’un camí o via, 
que estava disposat en perpendicular al 
traçat de la muralla i que ja va ser identificat i 
excavat parcialment a la intervenció efectua-
da entre els mesos de febrer i agost de 
l’any 2015. Malauradament, no es pot establir 
una relació clara entre aquest tram de camí i 
els paviments descrits més amunt, atès que 
entre el camí i els paviments es va construir 
l’actual col·lector del carrer de la Tapineria i 
el registre arqueològic en aquest punt va 
desaparèixer. El camí podria correspondre a 
una fase posterior, que devia tenir una 
cronologia entorn dels segles iv-v dC. Cal fer 
notar, com s’ha comentat més amunt, que 
aquesta via va quedar fossilitzada en el que en 
el futur va esdevenir el carrer de les Donze-
lles. Aquest carrer fou enderrocat a principis 
del segle xx.

D’època medieval només es va documentar 
una estructura: un mur fet de pedres sense 
treballar lligades amb argila localitzat als 
límits de la part central del camí d’època 
romana i assentat recolzant sobre el pavi-
ment del darrer moment. Ni el material 
recuperat durant l’excavació ni la seva 
ubicació permeten establir una datació i una 
interpretació satisfactòries d’aquest element. 
En aquest sentit, s’ha de tornar al referent de 
la intervenció arqueològica duta a terme 
entre el febrer i l’agost del 2015. En aquella 
ocasió, i també enmig del camí, es va docu-
mentar una claveguera d’època medieval 
constituïda per dos murs de pedra lligades 
amb argila molt similars a aquest mur. Per 
cota i per situació, podria correspondre a la 
continuació d’un dels murs de la claveguera.

Les restes més recents que es van excavar 
responien a les estructures i els serveis del 
carrer de la Tapineria en el moment previ al 
seu enderroc. En aquest sentit, es pot desta-
car la fonamentació de part del mur de 
façana del carrer i un tram de l’antic col·lec-
tor central.

Cal recordar que les cronologies aportades 
en aquest article no són definitives, ja que 
l’estudi del material recuperat no s’ha 
acabat.

Un cop exposades les conclusions, resulta 
obvi que l’espai on es va actuar des del febrer 
del 2015 fins al juliol del 2016 presenta un 
potencial arqueològic important i és clau per 
entendre l’ocupació extramurs de la ciutat 
de Bàrcino, tant en períodes altimperials 
com baiximperials, com també a l’època 
medieval, més si es té en compte que en la 
majoria dels sectors no es va exhaurir 
l’estratigrafia arqueològica.  n Francesc 
Antequera Devesa, Jordi Ardiaca Rodríguez
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L’estratigrafia documentada fins a la cota 
assolida, 13 msnm, era un gran nivell de 
rebliment de runa d’època contemporània.

L’actuació a la finca número 187I del carrer 
del Dos de Maig va permetre exhumar fins 
a 22 m de llargada del rec Comtal en dos 
trams. La séquia presentava un primer vall, 
que suposem que era l’original d’època 
medieval i que es vincula a aquell que tradi- 
cionalment s’ha considerat com a autoria del 
comte Mir. Es tracta d’una rasa de 2 m de 
fondària, amb una amplada d’1,80 m a la part 
superior i 1,20 m al fons, que estava retallada 
al subsol i que arribava a afectar el tortorà. 
La conducció, amb un suau desnivell en sentit 
nord-est – sud-oest, estava reblerta per una 
sèrie de nivells de sedimentació al·luvial que 
no oferiren materials.

Per sobre d’aquesta primera séquia, i un cop 
reblerta, se n’obrí una altra en època medie-
val que funcionà fins a la seva amortització 
final; és de més amplada, ara en forma d’U 
esglaonada a la banda de mar. Es desconeix 

Cronologia: Època medieval. Època moderna. Època 
contemporània.
Paraules clau: Rec Comtal. Séquia. Pont. Sistema 
hidràulic

Arran de les obres de reurbanització de 
l’entorn de la plaça de les Glòries que es 
duran a terme en el futur, es van fer una 
sèrie de sondejos arqueològics amb la 
finalitat de determinar la possible afectació 
sobre el rec Comtal al seu pas pels predis 
afectats.

En primer lloc, a la finca número 157-159 del 
carrer de Cartagena, s’obriren fins a set rases 
a l’extrem sud-est de la parcel·la, en les quals 
es va assolir una fondària de 3 m respecte al 
nivell de circulació actual. Els resultats en 
aquest cas foren negatius quant a l’existència 
d’estructures —rec Comtal— o estratigrafia 
arqueològica. Totes les estructures documen-
tades, una sèrie de murs i un pou, pertanyien 
a la fàbrica que hi havia en aquest lloc, 
actualment desmantellada, amb una cronolo-
gia del segle xx.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Cartagena, 
159X / Carrer del Dos de 
Maig, 187, 187I, 180X i 
182X / Plaça de les 
Glòries Catalanes

Districte
Eixample – Sant Martí

Nom singular
Rec Comtal

Dates
Gener-març de 2016

Codi
120/15

Motiu
Urbanització dels espais

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
Iñaki Moreno Expósito

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Iñaki Moreno Expósito

Digitalització de 
plànols
Àlex Moreno Gómez

Rec Comtal

Tram del rec Comtal exhumat a la parcel·la 187I del carrer del Dos de Maig. S’observa la séquia primitiva i el vall que 
funcionà en un segon moment. A l’esquerra de la imatge, el mur de la banda de muntanya, i al fons, el pont.
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com era el costat de muntanya, ja que quedà 
alterat en construir el mur que delimitava el 
rec en època contemporània. El vall, en 
aquest segon moment, tenia una fondària 
d’1,50 m, una amplada a la part superior 
de 4,60 m i una llera de 4,20 m. Es trobà 
reblert per nivells de sedimentació al·luvial i 
per una sèrie d’estrats amb materials de 
principis del segle xx que van comportar la 
seva inutilització com a estructura hidràulica. 

El mur que delimita el rec per la banda de 
muntanya és una estructura bastida en època 
contemporània que té 3 m d’alçària i és bastit 
amb pedres lligades amb morter de calç 
blanca i una coronació de maons disposats 
de manera paral·lela al sentit del rec. El mur, 
que té un subtil talús, presenta dues línies de 
forats d’agulla d’encofrar de diversa morfolo-
gia, la més representada de les quals té secció 
triangular emmarcada per maons, forats que 
al mateix temps devien fer de desguàs per 
filtrar les aigües i evitar l’esfondrament del 
mur en èpoques de fortes pluges. Un petit 
sondeig va permetre comprovar que la fona- 
mentació del mur feia 0,60 m de potència. 
El mur va ser completament exhumat per la 
cara de mar a 22 m, i el coronament era 
visible a 62 m.

A banda de la mateixa séquia, en aquest 
tram s’exhumaren una sèrie d’estructures 
accessòries. En primer lloc, un pont sobre el 
rec, que té una amplada de 5 m i una 
llargada de 24 m i que cobria el rec al pas del 
carrer del Dos de Maig. Es tracta d’una obra 
de pedra i maons lligats amb morter de calç. 
La volta recolza sobre el mur de la banda de 
muntanya del rec i sobre un altre de paral-
lel, a 5 m del primer. La volta, amb obra de 
maó pla recolzada sobre una línia d’impostes 
de maons, té un paviment de morter de calç i 
restes d’un brocal o barana de pedra que 
evitava la caiguda dins el rec. El pont, a més, 
té una solera inferior, a la cota de la llera del 
rec, que li confereix solidesa i estabilitat.

Posteriorment, sembla que s’afegí un contra-
fort al pont. Es tracta d’un mur atalussat 
recolzat al pont per la banda oest. Ami-
da 0,70 m d’ample per 0,80 m de llarg i és 
obrat amb pedres lligades amb morter de 
calç de color blanc. És un afegit posterior a 
l’obra del pont, atès que recolza tant al mur 
de sosteniment sud del pont com al paviment 
inferior d’aquest pont.

També s’exhumà, a la banda de mar, un mur 
amb escales paral·lel al rec. Es tracta d’una 
obra de 4,30 m de llarg per 0,70 m d’ample 

feta amb maons lligats amb morter de calç 
de color blanc, que té dues grans pedres a 
manera d’escales per accedir al rec. 

L’última de les estructures documentades en 
aquesta finca és un possible mesurador de 
cabal. És un mur que té els fonaments en els 
nivells de sedimentació fluvial que rebleixen 
el canal original i és obrat amb grans pedres 
lligades amb morter de calç al rasant de la 
llera del segon vall, amb el qual funciona. 
L’estructura, disposada de manera transver-
sal al sentit del rec, fa 3,70 m de llarg i 0,36 m 
d’ample i té dues pedres disposades vertical-
ment als extrems: una, a la banda de munta-
nya, recolzada al mur que delimita el rec per 
la banda de muntanya, i l’altra, a la banda de 
mar, a la paret del vall. Suposadament, 
aquestes pedres devien servir per detectar el 
nivell de cabal que portava el rec.

Els treballs a la finca número 180X del carrer 
del Dos de Maig van documentar 16,50 m de 
rec, tant la séquia primigènia, amb una 
amplada de superior de 2,50 m i una ampla-
da al fons d’1,30 m, com la que funcionà en 
un segon moment, que presentava una secció 
en forma d’U esglaonada amb 5,70 m 
d’ample a la part superior i 4,30 m a la llera.

També en aquesta parcel·la es documentà el 
mur que delimita el rec pel vessant de mun- 
tanya. Aquí, el tipus d’obra es presentà dife- 
rent del mur documentat a la finca 180I del 
carrer del Dos de Maig, ja que es tracta d’un 
mur de maçoneria de maons i pedres de 
diferents mides sense forats d’agulla d’enco-
frar. Al mig de la traça oberta s’observa una 
línia vertical que devia separar dos moments 
constructius diferents, malgrat que eren 
coetanis. La coronació té un seguit de maons 
que estan disposats de manera transversal a 
la línia del rec i que presenten un seguit de 
forats practicats amb l’objectiu de col·locar 
una barana que no s’ha conservat. Atès que 
en aquest cas es va poder excavar a la part 
posterior del mur, es va poder documentar 
l’amplada, de 0,45 m a la fonamentació 
i 0,30 m a la part aèria, la qual era només 
de 0,20 m d’alçària.

Com a estructures accessòries al rec trobem, 
en primer lloc, una edificació, la meitat de la 
qual encara es conserva a la façana del 
carrer, coneguda com a «caseta de les claus 
de pas». Es tracta d’una edificació de planta 
quasi romboidal que aprofità l’estructura del 
pont per assentar-s’hi al damunt. És obrada 
amb maons i pedres lligades amb morter de 
calç de color blanc. En aquesta intervenció es 



144 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016

documentà la fonamentació. Actualment, la 
caseta presenta unes mides de 2,25 x 2,80 m 
de costat.

A banda, s’exhumaren fins a dues escales 
d’accés al rec: una amb tendència en espiral 
que recolzava sobre el vessant de mar del rec 
i una altra encastada en un mur, com la 
descrita a la finca 187I.

Finalment, també es documentà un petit 
mur paral·lel al rec, al costat de mar.  
Aquest mur era obrat amb maons lligats amb 
morter de calç de color blanc, feia 0,80 m de 
llarg per 0,30 m d’ample i sembla que 
funcionava conjuntament amb una canalitza-
ció i un paviment per captar aigua del rec 
mitjançant algun mecanisme, com una petita 
sínia.

Quant a la cronologia de les troballes, la 
séquia original s’emmarca al voltant del 
segle x. El segon moment del rec, quan 
funciona com un gran vall en forma d’U, 
devia estar en ús entre el moment en què la 
séquia original quedà amortitzada i princi-
pis del segle xx, quan sembla que es va reblir 
el vall.

Finalment, el conjunt d’estructures accessò-
ries sembla que van ser construïdes en època 
moderna o contemporània, probablement 
entre els segles xvii i xix, atès el tipus d’obra 
emprada.  n Iñaki Moreno Expósito

Detall del pont sobre el 
rec Comtal al carrer del 
Dos de Maig.

Tram del rec Comtal exhumat a la parcel·la 180X del carrer del Dos de Maig. S’observa 
la séquia primitiva i el vall que funcionà en un segon moment. A l’esquerra de la 
imatge, el mur de la banda de muntanya. 
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L’any 1937, Josep Colomer i Beltran (mestre 
d’obres) va construir un refugi sota el seu 
habitatge (amb l’ajuda de dues famílies 
veïnes més). Cal destacar la documentació 
d’un grafit, fet en pintura de color vermell, 
en el qual es pot llegir: «El senyor Josep 
Colomer / va construí aquest refugi / 
any 1937».

La besneta d’aquest mestre d’obres va dur a 
terme un petit estudi sobre els refugis de la 
Guerra Civil, en el qual va incloure un annex 
dedicat al refugi construït pel seu besavi. De 
les diverses informacions que es poden 
extreure d’aquest estudi n’hi ha una que fa 
referència a una de les raons per les quals es 
desconeixia l’existència d’aquest refugi:

«Una de las medidas de seguridad que 
adoptaron las familias fue “un pacto de 
silencio”, ya que la existencia del refugio 
debía permanecer en secreto, dado que 
por sus dimensiones no podía albergar a 
más gente. Este secretismo hizo que las 
tres familias escondiesen la tierra que 
extraían en sus excavaciones nocturnas en 
unos carros que transportaban paja, con 

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Refugi. Guerra Civil espanyola. 
Fornícules. Grafit.

Els treballs arqueològics efectuats en les 
obres de rebaix de la finca situada a la cruïlla 
dels carrers d’Ausiàs Marc, 149, i carrer de la 
Marina, 139-141, van permetre documentar 
de manera exhaustiva (tant fotogràficament 
com topogràficament) un refugi de la Guerra 
Civil espanyola en molt bon estat de conserva-
ció. Malgrat que es tractava d’un refugi de 
caràcter «privat», es va poder corroborar que 
constava de totes les característiques habituals 
de qualsevol refugi de l’època: sistema de 
ventilació, lavabo, armaris i fornícules per 
guardar el menjar i sistema d’il·luminació. 
La identificació del mestre d’obres que el 
dugué a terme i la informació aportada pels 
descendents de les famílies que van col·labo-
rar en la construcció han permès determinar 
la construcció del refugi vers l’any 1937 (fet 
que corrobora les dades que aportava el grafit 
identificat en una de les parets del refugi).

Així doncs, es va poder localitzar un refugi 
subterrani de petites dimensions en molt bon 
estat de conservació que ocupava una àrea 
de 70 m2, aproximadament. Constava de 
dues entrades (accés 1 i accés 2), que facilita-
ven l’accés a l’interior del refugi per mitjà de 
diversos trams d’escales que permetien salvar 
un desnivell de 6,54 m (entre el nivell de 
circulació de l’edifici que ocupava la finca i 
el nivell de circulació de l’interior del refugi). 
A l’interior d’aquest refugi es van identificar 
tres estances, comunicades entre si per dos 
passadissos. Alhora, es van localitzar un total 
de cinc fornícules situades a les parets dels 
passadissos. La coberta del refugi estava 
reforçada amb bigues de ferro, que suporta-
ven un seguit de revoltons que permetien una 
resistència més gran a la pressió del terreny 
en el qual fou excavat el refugi. Les parets 
estaven revestides amb un arrebossat de 
ciment i el nivell de circulació del refugi 
consistia en paviment continu de formigó 
d’entre 5 i 10 cm de gruix. L’alçària mitjana 
de l’interior del refugi era d’1,60 m, aproxi-
madament. Tant a les parets com al sostre es 
podien apreciar els suports destinats a la 
subjecció del cablejat elèctric de l’època. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Ausiàs 
Marc, 149 / Carrer de la 
Marina, 139-141

Districte
Eixample

Nom singular
Refugi antiaeri

Dates
Març–maig de 2016 
Codi
027/16

Motiu
Projecte de construcció 
d’un edifici de nova 
planta

Promotor/Propietari
501SITU Arquitectura 
BCN, SL

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL 

Direcció tècnica
Esteve Nadal Roma 

Equip
Josep Cruells i Castellet

Aixecament de 
planimetria
Josep Cruells i Castellet

Digitalització de plànols 
i fotografia
Esteve Nadal Roma

Refugi antiaeri

Vista del tram d’escales (accés 1) que facilita l’accés a 
l’interior del refugi.



el fin de que los otros vecinos no se 
percataran y no sospecharan de esta obra» 
(gAScón, 2014).

La informació facilitada pels descendents 
d’aquelles famílies que van construir el 
refugi ha permès saber, per exemple, que en 
cadascuna de les tres estances del refugi s’hi 
va col·locar un llit (un per a cada família) i 
que al costat de les portes de sortida s’hi van 
disposar armaris amb pics i pales per poder 
desenrunar aquests accessos en cas que fos 
necessari.

Finalment, cal assenyalar que, malgrat la 
posterior utilització del refugi com a magat-
zem al llarg de la segona meitat del segle xx, 
el disseny original es mantingué substancial-
ment, cosa que permet una documentació 
acurada del refugi construït en plena Guerra 
Civil espanyola.  n Esteve Nadal Roma

BIBLIOGRAFIA

gAscón estADellA, J. (2014). Arquitectura contra el miedo: la 
función del refugio como amparo contra las bombas aéreas 
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Perspectiva isomètrica del refugi. Autor: Josep Cruells
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Cronologia: 1937-1938.
Paraules clau: Refugi antiaeri. Defensa passiva. 
Guerra Civil espanyola. Autoconstrucció. Santa 
Maria de Sants.

El refugi antiaeri que apareix referenciat 
amb el número 819 en una llista redactada a 
mitjan juliol del 1938 se situa sota els edificis 
de la rectoria i de l’església de Santa Maria de 
Sants. Tot i que la seva existència era conegu-
da, no ha estat fins al 2016, amb motiu del 
projecte de construcció d’un edifici adossat a 
la rectoria, que s’ha portat a terme el seu 
estudi. Els treballs realitzats per a la docu-
mentació històrica i arqueològica del refugi 
han consistit, d’una banda, en un aixeca-
ment topogràfic i escaneig 3D de les estruc-
tures que el componen i, de l’altra, en una 
descripció detallada d’aquestes estructures 
amb l’objectiu d’estudiar les característiques 
concretes del refugi i portar-ne a terme la 
contextualització històrica. A banda, aquesta 
documentació gràfica havia de permetre 
establir de manera clara les possibles afecta-
cions que les obres projectades podien tenir 
sobre les estructures del refugi.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça d’Ibèria, 4X-5 / 
Carrer del Sant Crist, 
70-72

Districte
Sants-Montjuïc

Nom singular
Refugi antiaeri 
número 819

Dates
1-16 de setembre de 
2016

Codi
085/16

Motiu
Projecte de construcció 
d’un edifici de nova 
planta

Promotor/Propietari
Arquebisbat de 
Barcelona

Direcció tècnica
Josep M. Vila i Carabasa

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Toyser, SA

Fotografia
Josep M. Vila i Carabasa

Refugi antiaeri número 819

Descripció general

A escala general, el refugi presenta una 
planta en forma de T, amb un dels trams 
curts que es perllonga amb un corredor molt 
més estret i que, evidentment, tenia una 
funcionalitat completament diferent de la de 
la resta de l’estructura, de la qual podria fins 
i tot haver estat un antecedent.

L’entrada principal actual al refugi —ja que 
la segona entrada original està tapiada i no 
se n’ha pogut localitzar la porta— està situada 
a la part baixa de la façana oest de l’edifici 
de la rectoria. La porta va haver de ser 
reoberta amb motiu de la realització d’aquest 
estudi, atès que estava tapiada des de feia 
anys. La porta és rectangular, amb brancals 
de maó posat de pla i llinda plana, també de 
maons.

La porta del refugi dona accés a una escala 
que presenta tres trams successius disposats 
en ziga-zaga i que serveix per accedir fins al 
nivell dels corredors i de les sales del refugi. 
Per a la descripció general del refugi es 
distingeix entre les dues escales que original-

Planta general del refugi. A la part superior dreta, el tram inicial del possible segon refugi. Dibuix: Toyser, SA



ment hi permetien accedir des de les dues 
entrades que presentava l’estructura, els tres 
corredors que n’ordenen la distribució, les 
habitacions que servien de refugi i, final-
ment, una darrera estructura, anomenada 
mina, que no sembla que tingui una vincula-
ció directa amb el refugi i que probablement 
en sigui un element anterior.

Escala 1

La porta del refugi dona accés a una escala 
que presenta tres trams successius disposats 
en ziga-zaga i que serveix per accedir fins al 
nivell dels corredors i de les sales del refugi. 
Es tracta d’una estructura d’uns 110 cm 
d’amplada i una alçària mitjana al centre de 
la volta de 2 m. Les parets laterals del corre-
dor en el tram inicial són de maons posats de 
pla i lligats amb ciment. Aquestes peces 
fan 29 x 5 cm i se’n desconeix l’amplada, ja 
que no se sap si es col·loquen amb peces 
senceres (si fos així, faria 14 cm d’ample) o 
partides (llavors estaríem parlant de 7 cm), 
tot i que l’habitual, per altres refugis cone-
guts, és utilitzar les peces senceres. En el punt 
de contacte entre la paret del corredor i la 
volta es col·loca una mena d’imposta forma-
litzada amb una alineació de maons del 
mateix tipus posats de pla, que segueixen 
el mateix pendent de l’escala. Els graons 
fan 110 cm d’amplada i tenen una alçària 
mitjana de 16 m i una estesa de 28 cm. Estan 
formats per una base de dues filades de 
maons posats de pla a trencajunt i acabats 
per una capa de maons posats de llarg, tots 
lligats amb ciment. La volta, feta com en 
tots els casos de filades successives de maons 

posats de pla sense trencar el junt, presenta 
una llum lleugerament més ampla que la del 
corredor, de manera que es genera una 
petita reculada d’entre 1 i 2 cm per banda, 
que en aquest tram està segellada amb 
ciment. A l’inici de l’escala, a la banda 
esquerra del corredor, es documenta una 
fornícula de 80 cm d’amplada i 45 cm de 
fondària feta amb brancals de maons posats 
tant de pla com de cantell i coberta amb un 
arc de perfil rebaixat, construït amb una 
doble rosca de maons posats de pla. L’alçària 
de la fornícula al centre de l’arc és de 85 cm, 
la base està revestida de maons de pla, i el 
fons, amb maons col·locats de cantell, tot 
lligat amb ciment. Al centre de la volta, a 
intervals irregulars, es documenten les traces 
del sistema de suport per a l’enllumenat del 
refugi, format per peces de fusta de 12,5 
x 4 cm encastades al sostre mitjançant uns 
suports laterals de ferro. Entenem que 
aquestes peces funcionaven com a tacs en els 
quals es fixaven els elements de suport del 
circuit elèctric i, eventualment, el mateix 
sistema d’il·luminació. 

Aquesta estructura es manté en els dos 
primers trams de l’escala, mentre que en el 
tercer, que completa el descens fins al nivell 
del corredor inferior, la manera de revestir 
les parets laterals varia lleugerament. Així, si 
bé es manté la volta inclinada de perfil 
rebaixat, les parets del corredor ja no estan 

Secció de l’escala 1. Dibuix: Toyser, SA

Vista del tram inicial de l’escala 1. A la part superior, la 
porta d’entrada al refugi.
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revestides amb maons posats de pla, sinó que 
s’utilitza el mateix tipus de peça però col·lo-
cats de cantell i disposats a trencajunt i de 
manera esglaonada, ja que han de seguir les 
línies marcades pels graons de l’escala. En 
tot cas, i de manera irregular, es documen-
ten franges en el mur dret de l’escala (en 
sentit descendent) de dues filades de maons 
posats de pla, amb una finalitat que és 
desconeguda (potser, reforçar la paret), ja 
que, d’altra banda, no apareixen en el mur 
contrari de la galeria. Les diferències entre 
els dos costats del corredor també s’eviden- 
cien en la imposta que salva la transició entre 
la paret del passadís i la volta, atès que en el 
costat dret està conformada per dues filades 
de maons de pla, mentre que al costat 
esquerre hi ha una o dues filades de maons 
posats de cantell, alguns dels quals estan 
retallats fins a la mida necessària. En tots dos 
casos, la reculada que hi ha entre la paret del 
corredor i l’arrencament de la volta es 
regularitza amb ciment. Cal dir també que 
destaca el punt de l’arrencament de la volta 
amb una línia incisa en el ciment a tot el 
llarg del corredor. 

Escala 2

Es tracta de l’escala que donava accés al 
refugi des d’una segona porta situada 
segurament a la zona de l’actual carrer del 
Sant Crist. No es conserva l’entrada a aquesta 
escala ni el darrer tram. De fet, el punt on 
està actualment tapiada la paret de la galeria, 
que fa 120 x 85 cm, sembla que correspon a 
un replà de l’escala on probablement aquest 
replà devia fer un gir de 90° com el que 
presenta l’escala 1. Aquests girs eren molt 
habituals als corredors d’entrada als refugis 
per evitar els efectes de l’ona expansiva de les 
bombes i, especialment, l’entrada de metralla 
a l’interior dels refugis. Així doncs, el tram 
d’escala que s’ha pogut estudiar presenta 
forma de L amb un tram curt a la part inicial 
i un segon de molt més llarg, amb dos replans 
intermedis, que comunica amb el corredor 
del refugi.

Pel que fa a les dimensions de l’estructura, es 
pot afirmar que l’amplada del corredor a 
l’inici, a la banda de la tapiada, és de 115 cm, 
mentre que en el tram final s’amplia fins 
als 120 cm. Pel que fa a l’alçària del corredor, 
oscil·la entorn dels 2 m. L’escala agafa tota 
l’amplada del corredor, fa 28 cm d’estesa i té 
una alçària de 17 cm. Està construïda a base 
de tres filades de maons de 29 x 14 x 5,5 cm, 

Vista d’un dels girs de l’escala 1. S’observa el canvi en el 
sistema constructiu del revestiment del corredor. 

Vista del tram inferior de l’escala 1. 

Secció de l’escala 2. Dibuix: Toyser, SA



la primera de les quals amb els maons 
disposats de pla perpendiculars al sentit de 
l’escala i conformant l’estesa del graó, 
mentre que les dues filades inferiors presen-
ten els maons de través.

Pel que fa al revestiment de les parets, està 
formalitzat amb maons de 29 x 14 x 5,5 cm 
posats de pla i lligats amb ciment. La volta 
està revestida també amb maons del mateix 
tipus posats de pla. Evidentment, la volta 
presenta la corresponent inclinació que li 
permet salvar el desnivell que generen els 
graons. 

La transició entre la paret —amb maons 
posats horitzontalment— i la volta —amb les 
peces disposades de manera inclinada 
seguint el pendent de la volta— es formalitza 
mitjançant una mena d’imposta feta amb 
una filada de maons posats de pla. La llum 
de la volta és lleugerament més gran que 
l’amplada de les parets del corredor, de 
manera que queda un petit desgruix a banda 
i banda que, en part, és absorbit per la 
imposta i també pel ciment que relliga 
aquesta imposta amb la paret del corredor 
per la part inferior i amb la volta per la part 
superior. 

A l’inici del tram estudiat es localitza una 
fornícula semblant a la documentada al 
començament de l’escala 1. Es tracta d’una 
obertura feta a la paret dreta de la galeria, 
a uns 55 cm d’alçària respecte del terra de les 
escales. Fa 80 x 75 x 38 cm, els brancals són 
de maons posats de pla i està coberta amb 
una volta feta de rosca de maó de pla. 
Interiorment està revestida amb maons posats 
de cantell, la base és del mateix material però 
posat de pla, tot lligat amb ciment. 

En alguns punts del corredor, a la banda 
dreta i prop de l’arrencament de la volta, 
s’observa la presència de claus clavats a la 
paret, que normalment coincideixen amb 
zones en què, a l’arrencament de la volta, 
sobre el clau, es localitzen traces de sutge. 
Cal pensar que es tracta dels punts on es 
penjaven els llums que es van utilitzar per 
il·luminar l’interior de la galeria durant el 
procés de construcció del refugi. 

A intervals més o menys regulars, l’escala 
s’interromp per a la configuració de dos 
replans. El primer fa 133 cm de llargada i 
facilita que el corredor faci un lleuger gir a 
l’esquerra. El segon, que serveix d’accés a l’es- 
pai 1, fa 160 cm i està pavimentat amb rajoles 
rectangulars de 29 x 14 cm col·locades de pla 
i disposades alternant filades de rajoles de 
dret i de través. 

Corredor 1

El final de l’escala 1 comunica amb el que es 
pot considerar l’interior del refugi, que està 
configurat per dos corredors perpendiculars, 
a banda i banda dels quals se situen les 
petites habitacions del refugi. Un d’aquests 
corredors es perllonga fins a enllaçar amb 
una altra galeria, molt més estreta.

El corredor 1 és una galeria més o menys 
recta, d’uns 22 m de llargada, que neix al peu 
de l’escala 1 i segueix aproximadament la 
mateixa orientació. El terra del passadís no 

Detall del tram final de l’escala 2. 

Vista general del tram 1 del corredor 1. 
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una alçària mitjana de 200 cm i està revestit 
lateralment amb maons posats de cantell 
formant filades regulars de peces posades a 
trencajunt i lligades amb morter de calç. En 
el tram inicial, just al peu de l’escala, presen-
ta en el costat dret del corredor un banc 
adossat a la paret d’uns 40 cm d’amplada i 
una alçària variable, de manera que confor-
ma una sèrie de graons en sentit descendent. 
El banc devia estar parcialment retallat al 
substrat natural i, posteriorment, revestit 
amb maons posats de cantell i acabat amb 
maons posats de pla. 

A la zona on es creua amb el corredor 2, la 
paret fa una petita reculada, com si estigués 
envoltant algun element que no es va poder 
extreure durant l’excavació (potser, un 
aflorament de roca dura), de manera que el 
mur de tancament del corredor fa un petit 
semicercle solidari de la resta del revestiment 
ceràmic però que, en lloc d’estar fet amb 
maons de cantell, combina dues filades 
de maons de pla amb una de maons de punta 
i tot seguit dues més de pla. Un cop superat 
aquest semicercle, la paret continua amb 
l’estructura típica de maons de cantell a 
trencajunt. 

D’altra banda, la cantonada entre els corre-
dors 1 i 2, que suporta les voltes dels dos 
passadissos, presenta reforços fets amb 
maons de pla. En aquest tram s’obren, al 
costat esquerre del corredor, dues sales.

està pavimentat, sinó que se circula sobre les 
argiles del subsol retallades. Basant-se en el 
seu grau de construcció es pot dividir en dos 
trams.

Tram 1

Es tracta del tram inicial, el més proper a 
l’escala d’accés, en el qual el corredor 
apareix revestit amb maons tant a les parets 
com al sostre. Fa uns 150 cm d’amplada, té 

Detall de la bancada lateral del corredor 1. 

Vista del punt on el corredor 1 deixa d’estar revestit amb 
maons.  

Vista del tram sense revestiment del corredor 1. 



Tram 2

A partir d’un cert punt, el corredor deixa 
d’estar revestit, i deixa a la vista el túnel 
inicial excavat al substrat natural. En aquest 
tram, el passadís té unes dimensions força 
irregulars, però de mitjana fa uns 130 cm 
d’amplada i té una alçària entorn dels 194 cm. 
La presència d’algun bloc de pedra que 
sobresurt dels límits del corredor, tant al 
sostre com als laterals, sembla que indica que 
l’excavació del passadís encara no estava del 
tot acabada, sinó que faltaven els treballs 
finals d’adequació abans de la col·locació 
dels revestiments ceràmics. En aquest tram 
s’obre, a la banda dreta, la porta d’una sala, 
només excavada parcialment. Al costat 
esquerre s’observa un dels pous de ventilació 
del refugi.

Corredor 2

S’inicia al peu de l’escala 2 i acaba a la inter- 
secció amb el corredor 1, prop de l’arrencada 
de l’escala 1. Fa entorn dels 13 m de llargada 
amb un tram força recte de 140 cm d’ampla-
da i una alçària entorn dels 205 cm. Les 
parets laterals estan revestides, fins a l’altura 
de l’arrencament de la volta, amb filades de 
maons posats de cantell a trencajunt i lligats 
amb ciment pòrtland. En el punt del gir del 
corredor al peu de l’escala 2 es produeix una 
junta en la qual les filades no coincideixen, 
fet que es podria vincular a alguna aturada 

de l’obra o a la realització del revestiment del 
corredor i de l’escala en moments diferents. 

La volta és lleugerament rebaixada i revesti-
da amb maons posats de pla, com la resta de 
les que es documenten a l’altre corredor i a les 
escales. També presenta una llum lleugera-
ment més gran que el passadís, de manera 
que a l’arrencament de la volta es genera un 
petit reclau de 2 cm per banda. En el tram 
final del corredor i a fi d’enllaçar amb la cota 
del sostre del corredor 1, la volta presenta un 
tram lleugerament inclinat cap amunt.

Al centre de la volta, a intervals regulars 
d’uns 210 cm en el tram recte (en els punts 
on el corredor gira, la distància disminueix), 
es localitzen les mateixes peces de fusta 
encastades al sostre descrites anteriorment i 
que havien de servir de suport per a la futura 
instal·lació elèctrica per a la il·luminació del 
refugi. La transició entre la paret del corre-
dor i la volta no es fa d’una manera uniforme, 
sinó que en alguns casos es col·loca un maó 
de pla, i en d’altres, de cantell. Probablement, 
aquesta diferència està relacionada amb els 
canvis en la duresa del substrat per repicar 
(trams d’afloraments rocosos o d’argiles).

En aquest corredor s’obren les portes d’un 
total de sis cambres, tres per banda, i el terra 
del passadís no està pavimentat, sinó que se 
circula sobre les argiles del subsol retallades. 

En un dels costats, el corredor presenta un 
banc continu al peu de la paret, només 
interromput per les portes de les habitacions. 
Fa 37 cm d’amplada i té una alçària 
de 43 cm. Sembla que està picat a les argiles 
naturals i revestit posteriorment amb maons 
de 29 x 14 x 2 cm, que en els laterals estan 
posats de cantell formant filades i a la part 
superior estan posats de pla.

Al costat contrari de la galeria on hi ha el 
banc, a l’altura de l’inici de la volta, es 
documenten a intervals regulars unes taques 
de sutge vinculades amb petits claus clavats a 
la paret. Per la seva posició i característiques, 
entenem que s’han d’interpretar com els 
punts on es penjaven els llums de flama (oli, 
carbur, petroli...) que il·luminaven els túnels 
durant els treballs d’excavació i agençament.

Corredor 3

Es tracta d’un corredor de poc més de 6 m 
de llargada, de traçat força irregular, que està 
excavat a les argiles però sense que presenti 
cap revestiment. Fa uns 140 cm d’amplada i 

Vista general del corredor 2. S’observen algunes de les 
portes de les habitacions laterals.
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té una alçària mitjana entorn dels 170 cm, 
amb un acabament d’arc rebaixat irregular. 
S’aprecien algunes taques de sutge a la paret, 
a la part baixa de l’arrencament de la volta, 
que segurament s’han de vincular amb els 
llocs on hi havia col·locats alguns punts 
d’il·luminació durant el procés de construc-
ció del refugi. Les parets presenten alguns 
forats que corresponen segurament a 
l’extracció de blocs de tortorà, alguns dels 
quals es mantenen tant al sostre com a les 
parets laterals, sobresortint de la línia del 
corredor. Aquest fet, juntament amb la 
presència d’algun bloc de pedra que sobre-
surt dels límits del corredor, tant al sostre 
com als laterals, sembla que indica que l’exca- 
vació del passadís encara no estava del tot 
acabada, sinó que faltaven els treballs finals 
d’adequació abans de la col·locació dels 
revestiments ceràmics. De fet, algunes de les 
traces de cops que s’observen a les parets del 

Vista general del corredor 3. 

corredor sembla que corresponen a pics i no 
a piquetes com les que es documenten, per 
exemple, a les parets de les sales.

A les parets d’aquest tram no hi ha cap indici 
que hi hagués intenció d’obrir sales en el seu 
perímetre. 

Habitacions

A banda i banda dels corredors es documen-
ten una sèrie de petites habitacions, algunes 
de les quals aparentment ja estan del tot 
acabades, mentre que d’altres estan encara 
en procés de construcció, i que devien 

A l'esquerra, planta d’una 
de les sales. Dibuix: 
Toyser, SA

A la dreta, seccions d’una 
de les sales i del corredor 
d’accés. Dibuix: Toyser, SA

Vista general de l’interior d’una de les sales amb el seu 
banc continu.  



funcionar, juntament amb els mateixos corre- 
dors, com a espais de refugi. Se’n localitzen 
sis al corredor 1 i tres al corredor 2 en dife- 
rents estadis de construcció. Es tracta 
d’estructures de planta rectangular d’en-
tre 208 i 290 cm de fondària i d’entre 150 
i 180 cm d’amplada, excavades en el substrat 
natural. El sostre presenta un perfil d’arc 
rebaixat amb una alçària d’entre 170 i 190 cm 
al centre.

Acostumen a tenir un banc continu que 
ressegueix tot el perímetre interior de la 
sala. En termes generals, aquest element 
fa 45 cm d’amplada i 40 cm d’alçària i està 

fet amb maons ceràmics de 29 x 14 x 2 cm 
posats de pla i lligats amb ciment, que 
normalment revesteixen una bancada picada 
al substrat natural que es deixa en el mo-
ment de l’excavació de la sala. La paret de la 
bancada arrenca de la mateixa alçària que el 
brancal de la porta i deixa un espai lliure al 
centre de l’habitació de 80 cm d’amplada. 

L’accés a les sales es fa mitjançant una porta 
entorn dels 77 x 140 x 66 cm, amb brancals 
de maons posats de cantell disposats en 
filades a trencajunt i normalment solidaris 
del mur de revestiment. Està coberta amb 
arc de perfil rebaixat fet amb una rosca de 
maons posats de pla i lligats amb ciment i 
amb un perfil en pendent, més alt a la banda 
interior que a l’exterior. En alguns casos 
presenten un marxapeu de 16 cm d’amplada 
fet amb dues filades de maons posats de pla 
que separen els nivells de paviment del 
corredor i de la sala. 

Normalment no presenten elements vincu-
lats amb instal·lacions elèctriques d’il·lumi-
nació. En alguns casos es documenta algun 
punt amb traces de sutge que es vinculen 
amb la presència d’algun tipus de llum amb 
flama directa (llum d’oli o petroli, espelma...) 
que devia il·luminar de manera ocasional la 
sala.

Pel que fa als acabats de les parets, es docu-
menten diferents solucions. En alguns casos 
no presenten cap mena de revestiment i es 
troba directament l’argila picada. En d’al-
tres, s’ha identificat una capa de pintura de 
calç de color blanc. En altres casos s’han 
documentat decoracions incises abans de la 
pintada, amb imitacions de parets de carreus 

Vista de la porta d’una de les sales. 

Vista d’un dels falsos carreuats decoratius de la paret 
d’una de les sales. 

Detall de l’únic tram de paviment que s’ha documentat 
en una de les sales.
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o de blocs irregulars. Les línies d’aquestes 
decoracions estan incises en les argiles de les 
parets i posteriorment van ser pintades. 
Tampoc no apareixen elements decoratius, 
grafits o altres incisions atribuïbles al 
moment de construcció o d’ús de les sales. 

Les sales no acostumen a tenir paviments 
construïts, sinó que utilitzen el mateix sòl 
argilós resultat de l’excavació de l’habitació. 
Només en un cas, i com a conseqüència del 
pendent que presenta el terra de la sala prop 
de la porta, es constata la presència d’un 
tram de paviment de morter de calç amb 
marques incises que imiten cairons d’un 
enrajolat de punta, fet segurament per evitar 
possibles relliscades. 

Mina

Es tracta d’un corredor de 65 x 130 cm revestit 
amb maons posats de pla formant filades a 
trencajunt i lligades amb ciment. La volta és de 
maó de pla lligat amb ciment blanc. Com la 
resta dels corredors, no presenta pavimentació.

És difícil determinar quina era la funcionali-
tat d’aquest element, ja que evidentment és 
massa petit per servir com a zona de refugi. 
Tampoc no sembla que pugui servir per a 
l’evacuació de les aigües pluvials que pogues-
sin entrar en el refugi, atès que la seva cota 
és més alta que la del corredor.

Contextualització històrica i interpretació

No s’ha pogut localitzar informació docu-
mental específica sobre el refugi estudiat. 

Apareix, això sí, a la llista de refugis que es 
va fer el 16 de juliol de 1938, que és on està 
indexat amb el número 819 i ubicat a la plaça 
de Màlaga (actualment, plaça de Bonet i 
Muixí). A la mateixa llista se l’esmenta com a 
refugi subvencionat i, per tant, és probable 
que fos objecte d’algun tipus de seguiment 
per part de les autoritats municipals o bé des 
de la Generalitat. Hi ha referències de tipus 
oral d’una família que va participar en la 
seva construcció i que podria haver tingut un 
plànol, que finalment no s’ha localitzat. 

De tota manera, el procediment de la cons- 
trucció del refugi degué ser semblant al 
procediment que es té més ben documentat 
en altres refugis de la ciutat, que s’utilitzarà 
com a referència per al refugi estudiat. 
Aquest treball se centra en l’anàlisi del 
procés constructiu del refugi i no tant en 
aspectes més de caràcter general organitza-
tiu i de funcionament. D’altra banda, i en 
vista de la seva situació constructiva, sembla 
probable que el refugi no arribés a ser 
utilitzat mai, ja que es pot considerar inaca-
bat, o en tot cas ho va ser de manera puntual 
tant pel que fa al temps com als espais 
concrets que van ser utilitzats. El fet que el 
refugi no fos acabat, o que estigués en un 
procés d’ampliació, permet analitzar alguns 
aspectes del procés de construcció que són 
més difícils de percebre i documentar en el 
cas d’altres refugis ja completats.

Com a definició general, tenint-ne en 
compte la ubicació i les dimensions, es 
considera que el refugi que s’ha analitzat es 
pot situar dins del grup dels refugis de tipus 
comunitari, construït amb galeria a la qual 
s’obren petites habitacions rectangulars que, 
juntament amb el passadís, devien configu-
rar els espais protegits del refugi. 

Iniciativa i treballs previs

Se sap que la majoria dels refugis de tipus 
comunitari es feien per iniciativa dels veïns 
del barri aprofitant l’estructura organitzativa 
prèvia (ateneus, associacions polítiques i 
culturals, etc.), que havien generat una 
dinàmica de treball col·lectiu que va facilitar 
enormement l’organització d’una feina 
complexa com la de construir un refugi.

Després d’algunes primeres reunions més o 
menys informals dels veïns, es nomenava una 
persona o persones que pels seus coneixe-
ments tècnics (un paleta o algú amb certs 
estudis...) es fessin càrrec de projectar el 

Vista de l’entrada de la mina. 



refugi i d’aixecar els primers plànols, alguns 
dels quals s’han conservat, però, majoritària-
ment, van desaparèixer després de la guerra. 
Hi ha un exemple ben documentat al refu- 
gi 307 al Poble Sec, on els testimonis orals de 
familiars de la persona que el va projectar 
avalen aquesta hipòtesi. En el cas del refu-
gi 819, les recerques realitzades pels col·labo-
radors de la parròquia van permetre localit-
zar una família del barri alguns membres de 
la qual recordaven haver vist a casa el plànol 
del refugi, que, com s’ha comentat, final-
ment no es va poder localitzar. 

Un cop iniciada la guerra, tant l’Ajuntament 
com altres institucions i entitats van editar 
opuscles amb consells i una certa reglamen-
tació de com havien de ser aquests refugis 
per garantir al màxim la seva eficàcia —pro-
funditat, dimensions, estructura, materials, 
etc.—, que segurament eren utilitzats per 
aquests projectistes amateurs.

Un cop completat el projecte, i se suposa  
que un cop aprovat per l’assemblea de veïns, 
es començaven els treballs. Cal pensar que es 
feia, fins a un cert punt, un replanteig sobre 
el terreny, si més no de les dues entrades per 
on s’havia de començar l’excavació. En els 
treballs hi participaven tots els veïns, nens i 
dones inclosos, ja que la guerra havia fet 
disminuir de manera important la presència 
d’homes joves a la ciutat. Si algun veí no 
podia treballar estava obligat a fer una 
aportació econòmica més gran per al finança-
ment de les obres. El treball es devia fer en 
cadena, uns picaven, uns altres omplien els 
cabassos, d’altres els treien a l’exterior. 

Al principi de la guerra, l’Ajuntament va 
designar solars on aplegar aquestes terres, 
però a mesura que avançava el conflicte i 
augmentaven els problemes de subministra-
ment de carburant, les terres acabaven 
acumulant-se a qualsevol lloc, fins i tot al mig 
del carrer o de les places, fins a alçàries 
considerables, amb passadissos habilitats per 
a la circulació de les persones. En molts 
casos, una part de les terres s’aplegaven sobre 
el mateix refugi, si aquest refugi se situava, 
per exemple, sota una plaça. Això ajudava a 
millorar la resistència del mateix refugi i 
s’evitava haver de fer el refugi a tanta fondà-
ria. No se sap res de com es van gestionar 
aquests residus en el cas del refugi de Sants.

Característiques generals

Formalment, el refugi de Sants entraria dins 
del tipus conegut com a refugi de galeria de 
mina, que van ser molt freqüents a Barcelo-
na, ja que en bona part del seu territori el 
subsol hi era favorable: argila força compacta 
amb vetes de tortorà i roca que, en termes 
generals, facilitaven la seva excavació. Es 
disposa de diferents opuscles que diverses 
institucions van publicar per assessorar la 
població sobre com havien de ser els refugis. 
En aquest treball se n’utilitzarà un d’editat 
per l’Ajuntament de Barcelona el 1937, per 
comprovar en quin grau es van seguir les 
recomanacions generals a l’hora de construir 
el refugi 819, en vista de la manca de docu-
mentació concreta disponible.1

Segons aquestes recomanacions, les galeries 
havien de tenir com a mínim dues sortides a 
l’exterior que s’havien de situar als extrems, 
formant un angle brusc en relació amb el 
primer tram de l’escala, per evitar l’entrada 
de metralla i els efectes de l’explosió. Les 
escales no podien tenir un pendent superior 
al 20 % ni graons gaire forçats, amb una estesa 
que havia de ser de com a mínim 28 cm, amb 
una alçària màxima corresponent a la meitat 
de l’estesa. Es tractava de preveure un accés 
fàcil i la possibilitat d’evacuar ferits en llitera. 
Per aquest mateix motiu, i per evitar caigu-
des, no es podien fer trams de més de quinze 
graons seguits, i si en calien més s’havien de 
fer replans intermedis d’aproximadament 
1 m de llargada. L’amplada recomanada per 
a les escales era de 160 cm, i l’alçària, 
de 230 cm. 

En el cas que ens ocupa, les dimensions no se 
cenyeixen estrictament al que plantegen les 
recomanacions generals, però s’hi acosten 
força, atès que les escales fan entorn 
dels 140 cm d’amplada i tenen una alçària 
que oscil·la entre els 205 i els 215 cm segons 
els punts. Pel que fa als graons, fan entorn 
dels 28 cm d’estesa, però la seva alçària és 
una mica més gran que la recomanada, ja 
que la meitat de l’estesa serien 14 cm i els 
graons del refugi 819 acostumen a fer 
entre 16 i 17 cm, tot i que poden variar una 
mica d’un tram a l’altre.

Les escales havien de ser més estretes que les 
galeries, per evitar que es formessin embus-
sos, però no podien fer menys de 70 cm, per 
facilitar la circulació. En el punt de contacte 
entre l’escala i la galeria, s’havia d’estrènyer 
el pas per possibilitar la col·locació de 
barreres contra els gasos. Les galeries podien 

1. AJuntAment de bArcelonA. (1937). Defensa passiva antiaèria. Instruccions elementals per a la 
protecció contra els atacs aeris amb bombes explosives i incendiàries: Refugis. Barcelona: Impremta 
Vídua de Ramon Tobella. 
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ser estretes (80-90 cm) si només havien de 
tenir una filera de persones i d’entre 130 
i 140 cm si n’hi havia de cabre dues fileres. 
En general, es preveia una capacitat de dues 
persones per metre lineal de banc. Una 
alçària adequada era 2 m (PuJAdó, 2008: 59). 
En el nostre cas, l’amplada compleix les 
previsions per a les galeries dobles (entorn 
dels 140 cm), tot i que només disposen de 
bancs en un dels costats. Cal pensar que 
l’amplada devia estar relacionada amb la 
circulació de les persones que s’havien de 
refugiar a les petites sales situades a banda i 
banda de les galeries. 

Tant els graons de les escales com els bancs es 
podien deixar tallats en l’argila i ser poste-
riorment revestits, tot i que els graons era 
preferible construir-los amb maons per evitar 
les relliscades. Les galeries havien de fer 
ziga-zaga sempre en alineacions curtes, com 
les rampes d’accés per evitar la metralla, i 
calia arrodonir les arestes per evitar acci-
dents. Tots aquests requeriments són tinguts 
en compte en el cas del refugi 819, on s’ha 
vist que totes les cantonades de les intersec-
cions dels corredors o dels girs de les escales 
no presenten cap aresta, sinó que les parets 
estan revestides amb fragments de maó 
disposats de manera que permeten donar un 
perfil arrodonit a la paret. D’altra banda, 
totes dues escales presenten un traçat en 
ziga-zaga al començament del seu descens i a 
continuació inicien els trams llargs, en els 
quals també es documenten els correspo-
nents replans intermedis cada quinze graons 
que indiquen les recomanacions del munici-
pi. Així mateix, en una de les sales que 
encara es trobava sense revestiment, també 
s’ha pogut observar que el banc perimetral 
estava tallat en el substrat natural a l’espera 
de ser regularitzat posteriorment amb el 
revestiment de rajola ceràmica. Els terres 
dels corredors en tots els casos es correspo-
nen amb el fons d’argila de la galeria. Només 
es troben paviments ceràmics als replans de 
les escales i de morter de calç en una de les 
sales, segurament perquè el paviment 
presentava un cert pendent cap a l’exterior.

Si el terra era d’argila compacta, les galeries 
construïdes entre 8 i 10 m de profunditat es 
consideraven segures contra l’impacte 
directe de les bombes. Si estaven tallades al 
tortorà es podien fer menys profundes. Si per 
problemes amb el terreny o altres motius no 
es feien tan fondes, calia protegir-les amb 
fustes o formigó. En el nostre cas, el desnivell 
entre el carrer actual i el terra dels corredors 

és d’uns 10 m, per la qual cosa devia complir 
les mesures previstes.

Per assegurar una bona ventilació, de 
vegades n’hi havia prou amb els corrents 
d’aire generats per les mateixes entrades. Si 
no era suficient, calia construir pous o tubs 
de ventilació al punt d’on sortien els diversos 
ramals, no al damunt de la galeria, sinó 
lateralment. Es podia assegurar la renovació 
de l’aire, especialment en soterranis tancats, 
per mitjans mecànics com ara bombes o 
ventiladors o manxes que es podien accionar 
elèctricament o mecànicament. En el nostre 
cas, s’ha localitzat un pou de ventilació al 
centre del corredor 1 un cop superada la 
intersecció amb el corredor 2 on se situava  
la segona escala i, per tant, en una zona que 
no disposava de ventilació directa des de les 
sortides. No s’han trobat indicis d’altres pous 
i es desconeix si al final de l’anomenada 
mina hi havia també una quarta entrada 
d’aire que hauria pogut permetre completar 
la circulació d’aire dins del refugi. 

La recomanació era que la il·luminació es fes 
mitjançant una línia elèctrica independent de 
la general, amb bombetes elèctriques alimen-
tades per un grup electrogen, bateries 
d’acumuladors o piles seques. Calia assegurar 
l’enllumenat interior de les galeries, perquè 
en cas de bombardeig es tallava la llum 
general. No es recomanava la utilització 
d’enllumenat de flama, ja que consumia 
oxigen. És clar que en el cas del refugi 819 es 
va preveure la col·locació d’una instal·lació 
elèctrica de la qual s’han conservat els anco- 
ratges per als fils elèctrics i segurament també 
per a les bombetes. Només en un cas es té un 
dels aïllants ceràmics que devien suportar el 
cable i que està collat al tac de fusta, tot i que 
en molts dels suports es conserven els forats 
on devien anar collats els aïllants. 

A l’interior de les sales no s’ha documentat 
cap d’aquests elements. Tot fa pensar que no 
es va arribar a completar mai aquesta instal-
lació. Les úniques traces disponibles correspo-
nen a claus clavats a les parets de passadissos i 
sales a una certa altura i que estan vinculats 
normalment amb taques de sutge a l’arrenca-
ment de la volta, sobre els claus, fet que 
podria indicar que s’hi van penjar llums de 
flama. Segurament, aquests llums es van utilit-
zar durant el procés de construcció i habilita-
ció del refugi i, potser, també en els possibles 
períodes d’ús que potser va tenir el refugi.

Es recomanava construir-hi lavabos «o al-
menys un atuell de necessitat per cada vint 
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l’argila retallada. Majoritàriament, les parets 
estaven pintades amb morter de calç i fins i 
tot en dos casos s’havien decorat amb falsos 
paraments de pedra. En canvi, hi ha dues 
sales que no estan pintades i les parets 
presenten simplement la superfície de l’argila 
repicada, sense tractament superficial. 
Aquestes diferències en els acabats no se sap 
si responen a la casualitat, a la perícia de 
l’operari que hi va treballar o a la voluntat 
de les persones que tenien assignades 
cadascuna de les sales. 

Entenem que és possible que aquesta sigui 
l’estructura que segons el projecte inicial 
havia de tenir aquest refugi. Basant-se en les 
dades de què es disposa, es creu que, un cop 
gairebé completada la posada a punt de les 
sales inicials, es va decidir ampliar-ne la 
capacitat aprofitant alguns espais disponi-
bles, en un dels replans de l’escala 2 i a l’inici 
del corredor 3. Segurament en el marc del 
mateix procés de presa de decisions es va 
decidir el perllongament del corredor 1 amb 
la finalitat de construir una altra sèrie de 
sales. Se’n va completar una a la banda 
esquerra de la galeria i se’n van iniciar dues a 
la banda dreta. El perllongament del passa-
dís més enllà del punt on la connexió entre 
les dues portes del refugi permetia l’existèn-
cia d’un corrent d’aire a l’interior de l’estruc-
tura va obligar a obrir un pou de ventilació 
situat a la banda esquerra del corredor.

En un darrer moment es devia construir el 
corredor 3, potser en previsió de l’obertura 
d’altres sales que no es van arribar a iniciar 
mai. No queda clar quin és el paper de la 
mina que actualment hi ha al final del 
corredor 3. No se sap si era una preexistència 
que va facilitar l’ampliació dels túnels 
seguint el seu traçat o bé si es va construir en 
el mateix moment que el refugi amb una 
finalitat que es desconeix.

Tècnica constructiva

L’estudi dels elements conservats al refu-
gi 819 permet analitzar la tècnica constructi-
va amb la qual es va dur a terme el refugi. En 
primer terme s’obre una galeria en les argiles 
del subsol de la zona amb un perfil inclinat 
en els trams que posteriorment es convertei-
xen en escala, que passa a horitzontal un cop 
s’ha assolit la profunditat necessària. El 
subsol d’aquesta zona està conformat per 
argiles amb presència esporàdica de blocs de 
dimensions mitjanes i grans de tortorà. Es 
tracta, per tant, d’un substrat en general 

persones, en comunicació directa amb el 
refugi; sac de serradures per al servei de 
l’atuell».2 També es recomanava que hi 
hagués uns espais més amplis que es pogues-
sin fer servir per curar alguna persona que 
hagués patit ferides i, finalment, les eines 
necessàries per poder obrir pas en cas que 
alguna de les galeries s’obstruís. En el cas del 
refugi 819 no hi ha cap element que permeti 
identificar ni un lavabo ni una farmaciola en 
l’estructura documentada. No sembla 
probable que el lavabo existís, mentre que la 
farmaciola, si n’hi havia, hauria hagut de 
servir qualsevol de les sales identificades.

Procés constructiu

Basant-se en l’estudi realitzat del refugi es 
poden deduir algunes dades sobre el procés 
constructiu d’aquests elements.

En primer lloc, tot i que hi pogués haver una 
certa planificació inicial de com havia de ser 
un refugi determinat, a mesura que s’avança-
va l’excavació es devien decidir modificacions 
més o menys importants de l’estructura 
inicial. Hauria estat interessant, en aquest 
sentit, disposar d’un plànol de projecte per 
poder comparar-lo amb l’estructura que 
finalment va tenir el refugi. 

Tot fa pensar que el refugi 819 tenia una 
estructura inicial que es podria donar 
pràcticament per completada, formada per 
les dues escales d’accés i pel corredor 2, amb 
el tram inicial del corredor 1 que enllaçava 
amb l’escala. Dels dos accessos a les escales 
només se’n conserva un (el de l’escala 1), 
mentre que del segon se’n desconeix la 
ubicació, tot i que a partir de la planimetria 
se’n pot deduir la posició. A continuació es 
conserven dos trams d’escales completament 
acabades, amb els revestiments laterals i les 
voltes i una galeria ampla, amb un sol banc 
adossat a un dels dos costats i sis sales (tres 
per banda) que tenen sortida a aquest 
corredor. Totes aquestes sales presenten una 
estructura semblant (malgrat que en algun 
cas, segurament per algun problema en 
l’excavació, presenten algun graó interior 
que no tenen les altres), amb banc perime-
tral continu. Només en un dels casos, l’únic 
en el qual el terra tenia un pendent cap a 
l’exterior, es va documentar un paviment de 
calç, segurament a causa del perill de rellisca-
des. A la resta se circulava directament sobre 

2. AJuntAment de bArcelonA (1937). Defensa passiva antiaèria..., p. 47.
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força fàcil d’excavar, però que, al mateix 
temps, tenia la consistència suficient perquè 
no calgués estrebar-lo. 

L’excavació es devia fer en primera instància 
amb pics fins a tenir oberta la galeria, que 
tenia un perfil gairebé rectangular amb la 
part superior més arrodonida. Durant 
l’excavació s’extreien els blocs de tortorà que 
apareixien al llarg del traçat de la galeria, fet 
que devia provocar que en punts determinats 
quedessin forats a les parets o al sostre 
deixats per les peces arrencades en els límits 
de les galeries. Sembla que els blocs més 
grans es deixaven dins del túnel abans de 
traslladar-los progressivament a l’exterior. 
Això es podria justificar pel fet que probable-
ment eren les dones i els nens els qui s’encar-
regaven de transportar les terres fora del 
refugi i no tenien capacitat per moure 
escales amunt blocs massa grossos. El repicat-
ge final, més fi, sembla que es feia amb 
piqueta, tenint en compte les traces que han 
quedat, sobretot a les parets de les cambres. 
En el mateix procés d’obertura de la galeria 
es devien deixar picats els bancs continus 
que en vorejaven les parets i que havien de 
servir perquè hi poguessin seure les persones 
que buscaven la protecció del refugi. 

Un cop acabades les galeries i probablement 
també connectades les dues escales per 
obtenir una ventilació natural, es devien 
començar a obrir les sales a banda i banda 
del corredor, seguint una tècnica molt 

semblant a la que s’ha vist per a les galeries. 
Potser ja al mateix temps es van començar 
els treballs de construcció de les escales i els 
replans als trams de galeria inclinada. A l’ini-
ci de cada escala es conserva una petita 
fornícula que ha d’estar vinculada amb el 
servei de l’accés al refugi. És probable que les 
dues escales es comencessin a construir 
alhora, juntament amb el revestiment de les 
parets i el sostre dels corredors respectius. 

Es dona la circumstància que totes dues 
escales comencen amb un revestiment lateral 
de maons (o mitjos maons) posats de pla i 
lligats amb ciment i que, en un moment 
donat, aprofitant un dels girs de l’escala, els 
corredors passen a revestir-se amb maons de 
cantell, sistema que s’utilitza per a la resta  
de galeries. En tots dos casos, això es produeix 
a l’inici del tram final recte de les escales, un 
cop superades les ziga-zagues de la part 
superior. És possible que l’ús del maó de pla 
en els trams inicials de les escales obeís a la 
voluntat de reforçar constructivament les 
parets del corredor en unes zones més 
vulnerables a l’impacte de les bombes. 

Aquestes parets laterals i la volta amb la qual 
es revestia el sostre regularitzaven les dimen-
sions dels corredors i de la volta que, en els 
trams no revestits, es comprova que eren més 
irregulars. Amb aquest sistema es devien 
ocultar també els forats deixats pels blocs de 
tortorà extrets de les parets i del sostre de la 
galeria. Així, doncs, dins la galeria excavada 

Vista d’un dels corredors un cop excavat i abans de ser 
revestit. 

Vista del sistema de revestiment de les parets i sostre 
dels corredors. 
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revestits exteriorment amb maons de cantell 
i per sobre amb un tipus de rajola molt més 
prima (uns 2-3 cm) i que només es troba com 
a revestiment superior dels bancs. En un 
punt on s’ha pogut veure l’interior del banc, 
s’ha comprovat que en algunes zones els 
bancs presenten un maó perpendicular a la 
paret, que devia servir per reforçar algun 
punt on la base d’argila era més feble.

A banda i banda de les galeries s’obrien les 
sales del refugi, seguint la mateixa tècnica 
d’excavació definida per als corredors. A 
diferència d’aquests corredors, però, aquests 
espais no es revesteixen amb maons, sinó que 
es mantenen les parets i la coberta d’argila 
que simplement reben una capa de pintura 
de calç blanca que serveix alhora per consoli-
dar les parets i per higienitzar l’espai. En 
alguns casos, les parets apareixen decorades 
amb falsos paraments (carreus i altres) 
remarcats en les parets d’argila de la cambra 
abans de pintar. Només la bancada perime-
tral, excavada prèviament a les argiles, 
apareix revestida per sobre amb rajoles de pla 
i per davant amb maons o rajoles de punta, 
tot lligat amb ciment. Tant la porta com la 
paret de la sala que dona al corredor sí que 
estan revestides amb maons posats de 
cantell. En termes generals, sembla que el 
procés de revestiment es produeix de manera 
successiva, atès que l’emmarcament de les 
portes de les sales és perfectament solidari 
del revestiment de les parets, fins i tot en 
aquells casos, com el de l’espai 8, en els quals 
encara no s’ha completat l’adequació de 
l’interior de la sala o de l’espai 1, que estava 
a mig excavar. 

En darrer terme es col·locava la instal·lació 
elèctrica, que se sostenia sobre uns tacs 
rectangulars de fusta a intervals més o menys 
regulars en els quals es devien collar els 
aïllants elèctrics del cablejat i, probablement, 
també les bombetes que havien d’il·luminar 
el refugi. Sembla que durant el procés de 
construcció els corredors i les sales eren 
il·luminats amb algun tipus de llums de 
flama penjats amb claus a la part alta del mur 
del corredor. 

Capacitat

Les sales acostumen a tenir una llargada 
d’uns 2,40 m i una amplada d’1,65 m, que 
donen un màxim de 6 m lineals de bancada. 
Si s’aplica la proporció recomanada per les 
autoritats municipals de 2-3 persones per 
metre lineal, cal pensar que a cada sala es 

s’aixecaven les parets del corredor, que tenia 
una amplada més o menys uniforme. Els 
buits entre la paret de la galeria i la del 
corredor s’omplien amb runa puntualment 
lligada amb ciment, amb l’objectiu de donar 
una solidesa als envans laterals que no 
tindrien si hi hagués hagut un espai buit, 
encara que fos petit, darrere seu. Arribats a 
una certa alçària es començava a construir la 
volta que arrencava més arran de la paret de 
la galeria, i es generava una petita reculada 
en relació amb el plom dels dos murs late-
rals. Aquest reclau es dissimulava amb una 
rejuntada feta amb ciment. 

Pel que fa a les escales, els graons es cons- 
truïen amb maons, tot i que no se sap si 
sobre una primera configuració tallada a les 
argiles sobre la qual es devia aixecar el graó 
final. Sembla probable que això fos així, ja 
que l’existència d’aquests graons tallats 
facilitava la circulació per les galeries 
inclinades durant el mateix procés inicial 
d’obertura dels túnels. L’estesa dels graons 
corresponia a la llargada dels maons que es 
feien servir a l’obra i posats de pla, també, 
com sempre, lligats amb ciment.

Pel que fa a les galeries del refugi pròpia-
ment dites, se seguia la mateixa tècnica que 
a les escales, tot i que en aquest cas no es 
pavimentava el terra del corredor. Els bancs 
continus també sembla que havien estat en 
part tallats a la roca i simplement estan 

Vista d’una de les sales ja excavades però abans de 
revestir la bancada perimetral amb maons. 
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podrien refugiar un màxim de divuit 
persones. Hi ha set sales utilitzables i tres en 
procés de construcció. Pel que fa a les 
bancades, n’hi ha una al tram inicial del 
corredor 1 i una altra a tot el llarg del costat 
dret del corredor 2. En total acumulen 
uns 13 m lineals, que devien correspondre a 
un màxim de 39 persones. A partir d’aques-
tes dades es pot deduir que, en el moment 
que les deu sales haguessin estat operatives i 
suposant que no s’hagués habilitat cap més 
bancada, la capacitat del refugi devia ser 
d’unes 219 persones. 

En cas que el projecte final del refugi 
preveiés posar bancades a banda i banda dels 
corredors 2 i 3 (uns 46 m lineals) i a l’altre 
costat del corredor 1, la capacitat pràctica-
ment s’hauria pogut doblar i hauria pogut 
assolir un màxim de 400 persones.

El possible segon refugi sota l’església de 
Santa Maria

Durant els treballs de recerca històrica i de 
documentació del refugi ens va arribar la 
notícia, a partir d’un blog sobre història de 
Sants, d’una altra galeria que podria corres-
pondre a l’entrada a un segon refugi que, 
per la seva posició, sembla clar que s’hauria 
de situar sota l’església de Santa Maria. Les 
notícies que es donaven eren que se’n 
conservava la porta d’accés i un tram de 
galeria a la paret del pati de l’Escola Mont-
serrat, situada al carrer de Cros i que limita 
amb la zona de la capçalera de l’església.

Basant-se en aquesta notícia, els tècnics del 
Servei d’Arqueologia de Barcelona es van 
posar en contacte amb els responsables de 
l’escola, que els van permetre accedir a 
aquest espai. Es conserva en aquesta zona un 
tram de galeria amb escales, perpendicular 
al pati de l’escola i amb unes característiques 
constructives idèntiques a les que tenien les 
galeries del refugi 819. El fons del corredor 
presenta una tapiada moderna, per la qual 
cosa no s’ha pogut determinar si continuava 
més enllà, com sembla probable, o només 
se’n va construir el tram inicial. La visita va 
permetre situar-lo aproximadament al plànol 
de la zona i, per la seva posició, no sembla 
probable que enllaci amb el refugi 819, sinó 
que sembla que es tracta d’una segona 
estructura independent, i que no s’ha pogut 
identificar en la llista de refugis de l’Ajunta-
ment de Barcelona.  n Josep M. Vila i 
Carabasa
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poden ser les riostes o les fonamentacions de 
pilars.

En origen, l’edifici era una casa taller amb 
una morfologia típica de l’arquitectura de 
l’època quan s’urbanitza i s’industrialitza el 
barri del Raval, entre finals del segle xviii i 
mitjan segle xix. La troballa més interessant 
de la intervenció va ser un tresoret de 
monedes de finals de segle xix sota un 
paviment i el seu nivell de preparació. El 
conjunt numismàtic no presentava cap mena 
d’embolcall o recipient on les peces fossin 
dipositades, sinó que aquestes peces estaven 
escampades dins de l’estrat, en una cantona-
da de la sala principal de l’edifici. En total es 
va recuperar 82 monedes, de les quals n’hi 
havia 62 de 5 pessetes, catorze de 2 pessetes i 
sis d’1 pesseta. A manca de l’estudi numismà-
tic que aporti noves dades sobre el conjunt, 
es pot afirmar que el ventall de les peces 
recuperades anava des de pessetes del 1870, 
a l’època de la Primera República, fins a 
monedes de les monarquies següents: 
Amadeu I (1871), Alfons XII (1875-1885) i 
Alfons XIII (1888-1899).

De l’època moderna no es va documentar 
cap estructura, fet que podria indicar que 

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Raval. Conjunt de monedes.

El canvi d’orientació de la planta baixa de 
l’edifici número 21 del carrer de la Reina 
Amàlia va comportar uns rebaixos del subsol 
que, en primera instància, es van fer sense el 
preceptiu seguiment arqueològic. Per aquest 
motiu, es va fer un seguiment controlat de tots 
els moviments de terres que s’havien de dur a 
terme i unes cales de sondeig informatives, les 
quals van mostrar l’existència d’estratigrafia 
arqueològica. Malgrat que els nivells més 
rellevants no quedaven a priori afectats per la 
cota de treball de l’obra, es va considerar 
oportú el control arqueològic de tots els 
moviments de terres que s’havien de fer, ja 
que el projecte constructiu modificava la 
cota de circulació de la planta baixa de 
l’edifici. 

L’etapa cronològica que es va poder establir 
per a totes les estructures documentades era 
la de l’època contemporània. Es van localit-
zar tota una sèrie d’elements soterrats, la 
xarxa de clavegueram per a l’evacuació 
d’aigües residuals, una fossa sèptica que devia 
aplegar diverses d’aquestes canalitzacions i 
fonamentacions del mateix edifici, com 
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Carrer de la Reina 
Amàlia, 21

Districte
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Dates
Febrer-març de 2016
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Rehabilitació i reforma 
d’un edifici

Promotor/Propietari
Sucre Sale Barcelona 
2012, SL / Sucre Sale 
Barcelona 2012, SL

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Joan Piera Sancerni

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Joan Piera Sancerni

Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Carrer de la Reina Amàlia, 21

Monedes de la República del 1870. 
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aquesta zona no estava urbanitzada, ni a 
l’època moderna ni a l’època medieval. La 
trama urbana en aquest període està docu-
mentada al llarg del carrer d’en Robador, però 
en aquest sector no es té constància del basti- 
ment d’habitatges al llarg dels segles xvi-xviii. 
Se sap, per les fonts escrites, que a finals del 
segle xviii i principis del segle xix es comença 
a urbanitzar tot l’espai que estava destinat a 
camps de conreu des de la construcció de la 
muralla baixmedieval (guàrdiA, gArcíA, 
1992); en aquesta zona, els documents escrits 
parlen de la creació d’un hort especial, situat 
a tocar de la muralla i dedicat al conreu de 
plantes medicinals, que es coneixia amb el 
nom de Jardí Botànic. Durant la intervenció 
no es van trobar indicis d’aquest jardí. En el 
seguiment només es van registrar peces 
ceràmiques que formaven part de l’estrat que 
estava en contacte amb l’anivellament on es 
va construir l’actual edifici; aquest nivell 
contenia material ceràmic del segle xviii. 

Tampoc no es va localitzar cap estructura 
positiva corresponent a l’època medieval, 
però sí que es va documentar un estrat 
d’anivellament amb material ceràmic datat 
del segle xiv. A sota d’aquest estrat es va 
registrar un nivell amb dos fragments de 
ceràmica comuna d’època romana, força 
malmesos i rodats, que podria indicar l’ús 
continuat d’aquests terrenys des d’època 
antiga, possiblement com a àrea de conreu.  
n Joan Piera Sancerni
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A l’època altmedieval, aquesta zona de la 
ciutat és destinada a usos agropecuaris. 
Prova d’això són les dues sitges localitzades, 
que se sumen a les diverses restes d’aquest 
període localitzades en les intervencions 
arqueològiques dutes a terme en aquesta 
mateixa finca (mAS, riPoll, 2007). 

Aquesta tendència en l’ocupació i l’ús de 
l’espai proper als pilars de l’aqüeducte va 
evolucionant i redefinint-se en el marc del 
desenvolupament de les noves viles fora 
muralla a l’època medieval; en el cas que ens 
ocupa, la gestació de la Vilanova dels Arcs. 
Les diverses estructures vinculades a tasques 
protoartesanals documentades en la inter-
venció s’inscriuen en aquesta expansió de la 
ciutat i són un exemple clar de la integració 
dels arcs de l’aqüeducte en les noves finques 
medievals. Així, a l’època altmedieval s’han 
identificat diverses fosses, de les quals es 
desconeix la funcionalitat concreta, relacio-
nades amb una habitació adossada a l’arcada 
de l’aqüeducte. La construcció d’aquest 
àmbit, que va comportar la tapiada de l’arc 
d’aquesta infraestructura hidràulica, cal 
situar-la aproximadament al segle xiii. Més 
tard, aquest àmbit de treball va patir diverses 
remodelacions (reparació de nivells de 
circulació, etc.), entre les quals cal destacar 
la que es va fer entorn del segle xv. En aquest 
moment es duu a terme la construcció d’un 
forn al qual s’adossa una estructura de 

Cronologia: Segle II – segle XVII.
Paraules clau: Aqüeducte. Inhumació en àmfora. 
Usos agropecuaris. Forn. 

Els treballs duts a terme en aquesta interven-
ció han permès localitzar nombroses restes 
arqueològiques que s’adscriuen en un ventall 
cronològic que transcorre des de l’època 
romana fins a l’època contemporània. En les 
primeres etapes cronològiques cal destacar 
la presència de l’aqüeducte com a eix 
vertebrador de les estructures localitzades. 
Les estructures corresponents a les etapes 
posteriors obeeixen més aviat al patró 
d’expansió urbanística de la Vilanova dels 
Arcs, un dels burgs que es van anar formant 
a l’exterior de la muralla de la ciutat a partir 
del segle x. Les dades obtingudes permeten 
establir un total de sis fases cronològiques 
clarament diferenciades: època romana, 
època tardoantiga, segles xii-xiii, segle xv, 
segles xvi-xvii i segles xviii-xix.

A l’època romana, aquest espai de la ciutat és 
la zona per la qual transcorren els aqüeductes 
que porten l’aigua cap a l’interior de la ciutat. 
Les tasques arqueològiques han permès 
identificar les rases de construcció de dos dels 
pilars de l’aqüeducte provinent de Montcada,1 
els quals són la continuació dels pilars docu-
mentats l’any 1988 a la plaça del Vuit de Març. 
Cronològicament, cal situar la construcció 
d’aquesta infraestructura al segle i dC. 

Cal destacar la localització d’una sepultura 
corresponent a un enterrament infantil en 
àmfora, de la qual només s’ha conservat la 
meitat inferior, sense cap element que en 
permeti precisar la producció. La localització 
d’aquest enterrament cal posar-la en relació 
amb l’existència d’un tram d’una via de 
comunicació d’uns 15 m de llargada, localit-
zada al passatge que hi ha entre les finques 
del carrer de Ripoll, 23 i 25, que se situa 
cronològicament entre el segle iv i el segle vi 
(triAy, JuAn, 2011).

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Ripoll, 25 / 
Plaça del Vuit de Març

Districte
Ciutat Vella

Dates
Maig de 2015 - gener de 
2016

Codi
050/15

Motiu
Reforma integral de 
l’edifici del carrer de 
Ripoll, 25, i de la plaça 
del Vuit de Març

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL 

Direcció tècnica
Esteve Nadal Roma, 
Òscar Varas Ranz 

Equip
Òscar de Castro López, 
Toni Bosch Bullich, Pau 
Gómez Aramburu, 
Guillem Vera Montiel

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Esteve Nadal Roma, 
Òscar Varas Ranz

Carrer de Ripoll, 25
Plaça del Vuit de Març

1. Els dos pilars de l’aqüeducte documentats a la part posterior de la finca del carrer de 
Ripoll, 25, s’haurien de posar en relació amb les restes localitzades a la plaça Nova i al carrer 
de les Magdalenes, 13-15 i 25 i, òbviament, amb els pilars de la plaça del Vuit de Març: el 
conjunt de totes aquestes restes permet obtenir un tram hipotètic d’uns 275 m de 
l’aqüeducte provinent de Montcada.

Pilar I de l’aqüeducte. Foto: Esteve Nadal
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planta quadrangular destinada a ser utilitza-
da com una mena de sistema de decantació.

Cal assenyalar que, a l’època baixmedieval, 
aquesta zona ja estava plenament urbanitza-
da. Els treballs arqueològics han permès 
identificar diversos murs corresponents a 
aquest període que foren enderrocats fins al 
nivell del primer pis, a mitjan segle xvii, per 
dur a terme la construcció del jardí històric 
que encara es conserva.  n Esteve Nadal 
Roma, Òscar Varas Ranz
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perpendicularment a la via romana i separats 
entre si per uns 2 m de distància. L’estrati-
grafia identificada a l’interior de l’espai 
delimitat per ambdós murs (estrats de 
matriu gravosa) permet suposar que es 
tractava de sedimentació d’origen al·luvial 
que no tenia res a veure amb la resta d’estra-
tigrafia documentada a banda i banda 
d’aquests murs (atès que es tractava de 
sedimentació de composició argilosa sorren-
ca). Així, sembla factible suposar que eren 
dos murs destinats a la canalització d’una rie-
ra que, tenint en compte l’existència d’una 
possible necròpolis en aquesta zona, perme-
tia evitar el desbordament de la riera i el 
malmetement consegüent de l’espai al 
voltant de la via de comunicació. Les escasses 
restes materials localitzades en l’excavació 
d’aquests estrats remeten a una cronologia 
entorn dels segles iii-iv dC.

A l’època medieval, aquesta zona de la ciutat 
era destinada a usos agropecuaris i s’hi 
produí una instal·lació progressiva d’ordes 

Cronologia: Segle IV – segle XVIII.
Paraules clau: Església de Sant Agustí Nou. Pou.

Els treballs arqueològics van permetre 
localitzar nombroses restes arqueològiques 
que s’adscriuen en un ventall cronològic que 
transcorre des de l’època romana fins a 
l’època contemporània. Les dades obtingu-
des permeten establir un total de cinc fases 
cronològiques clarament diferenciades: 
època romana, segles xii-xiii, segles xiv-xv, 
segles xvi-xvii i segles xviii-xix.

A l’època romana, la zona on es va dur a 
terme la intervenció estava situada al costat 
sud d’una de les principals vies d’entrada a 
Bàrcino, on foren documentades les restes 
estructurals d’un mausoleu en el decurs de 
les obres de canalització de la nova xarxa  
de recollida pneumàtica per a les escombra-
ries entre els anys 1998 i 1999 (buSquetS, 
eSPeJo, triAy, 2009: 132). 

Les tasques arqueològiques van permetre 
identificar el traçat de dos murs (fortament 
espoliats en èpoques posteriors) situats 
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Ubicació
Plaça de Sant Agustí, 1

Districte
Ciutat Vella

Dates
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Motiu
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Esteve Nadal Roma

Plaça de Sant Agustí, 1

Estructures d’època medieval de l’edificació enderrocada a principis del segle xviii.
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religiosos diversos. En l’àmbit de la interven-
ció arqueològica, cal destacar la localització 
de tres fosses de planta circular, la funciona-
litat de les quals es desconeix. Els materials 
ceràmics recollits a l’interior permeten fixar 
l’entrada en desús d’aquestes estructures al 
segle xiii. Posteriorment, en l’amortització 
d’aquestes estructures, es dugué a terme la 
construcció d’una edificació que cal emmar-
car en el procés d’urbanització de l’entorn 
d’una via de comunicació tan rellevant com 
és el carrer de l’Hospital. Els treballs arqueo-
lògics van permetre identificar diversos murs 
i nivells de circulació que conformaven un 
total de tres habitacions d’una edificació que 
devia tenir l’origen al segle xiv i, amb 
diverses remodelacions, va restar en ús fins a 
l’època moderna. 

A principis del segle xviii, aquesta edificació 
va quedar afectada indirectament per la 
construcció de la Ciutadella (situada a 
l’extrem oposat de la ciutat). Com a conse-
qüència de la construcció de la fortalesa i 
dels requisits establerts per Felip V, el 
convent de Sant Agustí va quedar fortament 
afectat. L’any 1718 fou enderrocat, amb la 
finalitat que els terrenys on s’ubicava passes-
sin a formar part de l’esplanada de la 
Ciutadella, i se’n va conservar només la porta 
i una petita part del convent i l’església  
—conegut avui dia com a Sant Agustí Vell 
(cArbonell, 1995). Com a compensació per 
les pèrdues sofertes, la Corona va concedir a 
l’orde dels Agustins uns terrenys a l’actual 
barri del Raval perquè hi construïssin un 
nou convent. No fou fins al 1727 que els 
frares van prendre possessió del nou establi-
ment, projectat per Pere Bertran, i també 
amb l’oposició d’altres ordes ja establerts en 
aquell indret, atès que això implicava una 
pèrdua quant al nombre d’almoines que fins 
aleshores estaven recaptant (ArmAnyà, 1751; 
mAS, 1921). La primera pedra del nou 
convent de Sant Agustí es va posar el 1728,  
i el convent es va inaugurar el 1750. Malgrat 
els compromisos adquirits per la Corona 
quant al finançament de la nova edificació 
(muñoz, 1993), la façana de l’església va 
restar inacabada, estat en què encara es 
troba avui dia. 

El segle xix està marcat per un seguit d’inci-
dents, que afectaren negativament la comu-
nitat i les seves riqueses. Durant l’ocupació 
francesa, el 1808, el convent va servir de 
caserna, i l’espai era compartit pels soldats i 
els monjos. El 1813 va quedar sense religio-
sos. El 1814, les tropes van abandonar el 

convent, que fou recuperat pels frares amb 
rapidesa, que es van afanyar a emprendre les 
obres de restauració, però van haver de 
suportar les acusacions de col·laboracionis-
me amb els ocupants. El 1835 es va incendiar, 
juntament amb altres convents de la ciutat. 
Més endavant es va decretar la desamortitza-
ció i va passar a parròquia, funció que 
encara té. L’actual plaça de Sant Agustí 
formava part del convent: era un pati davan-
ter de l’església, la tanca del qual fou ender-
rocada l’any 1855. Els treballs arqueològics 
van permetre identificar un tram de la 
fonamentació d’aquest mur perimetral i 
diversos dipòsits i clavegueres associats a 
l’edificació.  n Esteve Nadal Roma
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Pau. Aquest col·lector estava reblert, però 
se’n podia observar amb claredat la factura. 
També es va poder documentar un tram d’un 
mur construït amb pedra i morter, difícil 
d’interpretar, ja que les característiques i la 
ubicació de l’obra no permetien fer-ne cap 
ampliació.  n Marta Merino Pérez

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Col·lector. Embornals de ceràmica 
vidrada.

La intervenció al carrer de Sant Pau va ser 
motivada per la instal·lació de cables de 
mitjana tensió per a la millora del servei 
elèctric de la zona.

L’actuació va consistir en l’obertura inicial de 
sis sondejos, que oscil·laven entre 1 i 2,5 m 
de llargada i entre 45 i 60 cm d’amplada, en 
els quals es van localitzar els diversos serveis 
existents que podien quedar afectats per 
l’obra. Un cop localitzats, es va obrir una rasa 
de 150 m de llarg per 50 cm d’ample i una 
profunditat que oscil·lava entre els 50 cm 
i 1 m de profunditat, segons es requeria. 

Durant els treballs d’obertura dels sondejos 
no es va localitzar cap estructura arqueològi-
ca o vestigi d’activitat antròpica; malgrat 
això, durant els treballs d’obertura de la rasa 
es van localitzar quatre estructures correspo-
nents a desaigües o embornals. Aquestes 
estructures es componien d’unes peces 
cilíndriques de ceràmica de 19 cm de 
diàmetre i 28 cm d’alçària i estaven vidrades 
a l’interior. L’estat de conservació en el qual 
es van trobar era dolent i estaven afectades 
per obres d’urbanització posterior. Per la 
seva relació estratigràfica i a causa de l’escàs 
material que es va trobar, cal pensar que es 
podria tractar d’unes estructures correspo-
nents al segle xix o principis del segle xx.

L’altra estructura que es va poder documen-
tar va ser l’antic col·lector del carrer de Sant 
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Rasa de serveis

Promotor/Propietari
FOSIBU, SL / Ajuntament 
de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Marta Merino Pérez

Arqueòleg tècnic
Laro Sánchez

Aixecament de 
planimetria
Laro Sánchez, Ivan 
Salvador

Fotografia
Marta Merino

Carrer de Sant Pau, 94-116

Un dels embornals documentats.Tram de col·lector documentat. 
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documental que el 1561 Jaume de Cordelles, 
ciutadà honrat de Barcelona i canonge de la 
catedral, va comprar una sèrie de cases en 
aquest lloc, amb la voluntat d’ensorrar-les o 
modificar-les per bastir un casal senyorial. 
A principis del segle xvii s’hi van fer petites 
obres de millora i al segle xviii es van refor-
mar radicalment la façana i l’entrada, amb 
l’afegitó de balcons de ferro forjat i rajoles al 
pis principal. Un segle més tard es va ampliar 
el portal principal de la casa i, cap a mitjan 
centúria, el mestre d’obres Josep Fontserè hi 
va tornar a actuar. Poc després, les obres 
d’obertura de la via Laietana van canviar 
l’aparença general d’aquest sector de la ciutat 
sense alterar, però, l’estructura de la casa. 
Finalment, el 1922 hi va haver una profunda 
remodelació per instal·lar a l’edifici l’Institut 
de Cultura i la Biblioteca Popular per a la 
Dona, institució fundada per Francesca 
Bonnemaison. Malgrat que les obres van 
tenir incidència en bona part dels espais de 
l’edifici, no sembla que el terra de pedra del 
vestíbul patís cap afectació. 

Cronologia: Èpoques moderna i contemporània. 
Paraules clau: Paviment de pedra. Claveguera.

La intervenció arqueològica preventiva va 
estar motivada per les obres d’extracció, 
reparació i recol·locació de nou lloses de 
pedra en mal estat del paviment del vestíbul 
de l’edifici. Aquestes peces havien perdut 
secció i presentaven certes irregularitats i 
desnivells a la superfície, cosa que podia 
provocar accidents en els usuaris del centre, 
sobretot en persones de mobilitat reduïda. 
L’actuació també va implicar un aixecament 
fotogramètric i un estudi analític de les lloses 
de pedra i dels materials de junta, amb la 
voluntat de disposar d’una diagnosi completa 
del terra del vestíbul.

L’Espai Francesca Bonnemaison està gestio-
nat per la Diputació de Barcelona des 
del 1941. Està situat en un indret de Barcelo-
na de gran interès històric i arqueològic, 
amb una ocupació humana que abasta des 
de l’època prehistòrica fins als nostres dies. 
Pel que fa a l’edifici, tenim constància 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Sant Pere Més 
Baix, 7-9

Districte
Ciutat Vella

Nom singular 
Espai Francesca 
Bonnemaison

Dates
19-23 de desembre de 
2016

Codi
143/16

Motiu
Extracció, reparació i 
recol·locació de l’enllosat 
de pedra del vestíbul 

Promotor/Propietari
Diputació de Barcelona

Direcció tècnica
Àlvar Caixal Mata 

Aixecament de 
planimetria
CENTUM 

Estudi analític del 
paviment
Màrius Vendrell 
(Universitat de 
Barcelona), Pilar Giráldez 
(Patrimoni 2.0) 

Fotografia
Àlvar Caixal Mata

Carrer de Sant Pere Més Baix, 7-9

Vista final de la intervenció arqueològica. S’observa el tram de claveguera documentat sota les lloses de pedra del 
vestíbul. 



El paviment està format per lloses escairades 
de forma rectangular (entre 50 i 80 cm de 
llarg, i aproximadament 40 cm d’amplada) i 
disposició a trencajunt. Les filades es dispo-
sen més o menys paral·leles a la línia de 
façana de l’edifici des de l’entrada fins a 
l’escala d’accés a la planta superior. La pedra 
és de Montjuïc, un gres silícic format per 
grans de quars, feldspats, fragments de 
roques metamòrfiques i, ocasionalment, 
alguns minerals ferromagnèsics i òxids de 
ferro. Les juntes solen ser petites, bastides 
majoritàriament amb morter de calç hidràu-
lica i, com ja s’ha dit, tot i que l’estat de 
conservació en general és bo, hi ha unes 
quantes peces que presenten mostres evi-
dents de desgast per l’ús i per les empremtes 
d’intervencions anteriors, que han tractat de 
recuperar el volum de secció perdut afegint 
morters de ciment pòrtland i additius 
sintètics. 

En total, es van extreure nou lloses de pedra, 
dues situades tot just entrar al recinte, a 
tocar de l’accés a la secretaria del centre, i set 
més al fons del vestíbul, davant mateix del 
cancell que facilita el pas a les sales d’actes 
de la planta baixa. En ambdues zones es van 
retirar les pedres i es va excavar la prepara-
ció del paviment i, per sota, una capa de 
regularització. El material arqueològic 
recuperat en aquests estrats proporciona una 
cronologia de cap a mitjan segle xviii, que 
pot associar-se a les obres efectuades a 
l’edifici en aquella època. El seguiment 
arqueològic també va permetre documentar, 
en el sector situat al fons del vestíbul, una 
solera de maó en bon estat de conservació 
que correspon a un tram de claveguera 
associada a la xarxa de desguàs de l’edifici. 
Arribats a aquest punt, les lloses de pedra 
afectades es van reparar i es van tornar a 
col·locar al seu lloc sobre una lona de 
geotèxtil i un llit de sorra.  n Àlvar Caixal 
Mata
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sible a causa de la inexistència de talls 
estratigràfics deixats per l’obra. Igualment, 
només en un cas es va poder apreciar la pre- 
sència d’un dels murs originals de la finca. 
Es tractava del mur que feia de límit est, mur 
de maçoneria de pedra, material constructiu 
i morter. La resta estaven «folrats» amb murs 
de totxo i ciment construïts recentment. A 
part d’això, a la cantonada nord-oest d’un 
dels àmbits, després d’haver netejat el nivell 
deixat per l’obra, es va poder comprovar 
l’existència d’una fossa sèptica de planta 
rectangular, la part superior de la qual devia 
ser escapçada pels treballs de rebaix. Cons-
truïda amb fileres de maons i morter, era de 
cronologia contemporània. 

Posteriorment, es van fer els dos sondejos 
manuals, sense localitzar restes importants. 
En un dels sondejos, a la part superior, es va 
poder constatar la presència de diverses 
anivellacions i un paviment relacionats amb 
la construcció de la fonamentació del mur 
nord de la finca a partir de finals del 

Cronologia: Romà. Baixmedieval. Modern. 
Contemporani.
Paraules clau: Nivell agrícola. Estrats de deposició 
natural.

Contràriament al que és habitual al districte 
de Ciutat Vella, en aquesta finca els treballs de 
rebaix es van iniciar sense el control arqueo-
lògic corresponent. Un ciutadà va avisar 
d’aquest fet la Guàrdia Urbana i, a continua-
ció, tècnics del Servei d’Arqueologia de 
Barcelona i del Districte van fer una visita a 
l’indret i van acordar amb la propietat una 
sèrie de mesures correctores per esmenar  
la irregularitat comesa i intentar recuperar la 
informació perduda: documentació arqueo-
lògica dels rebaixos efectuats sense control, 
recuperació del material arqueològic dispers 
i excavació de dos sondejos informatius 
de 2 x 2 m en dos àmbits de la planta baixa de 
la finca. 

Primerament, doncs, es va tractar de docu-
mentar l’estratigrafia ja rebaixada, d’entre 50 
i 70 cm de profunditat, tot i que va ser impos-

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de les Tàpies, 13

Districte
Ciutat Vella

Dates d’intervenció
11-22 de juliol de 2016

Codi
070/16

Motiu
Reforma de l’edifici

Promotor/Propietari
Almudarra, SL

Empresa d'arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz

Coordinació 
arqueològica
Antoni Rigo

Equip
Daniel Vázquez, Sergio 
Romero, Núria Rodó

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Sergio Arroyo Borraz

Carrer de les Tàpies, 13

Vista de la fossa sèptica escapçada pels treballs de rebaix sense control arqueològic. 



segle xviii i principis del segle xix. Aquest fet 
concorda amb les dades extretes d’excava- 
cions properes (bordAS, 2006), on els 
primers habitatges, amb la mateixa orienta-
ció que el que s’estudia aquí, es devien 
aixecar en aquesta època. En un context més 
ampli, també quadra amb la urbanització de 
gran part del Raval, portada a terme, sobre-
tot per la iniciativa privada, entre finals del 
segle xviii i principis del segle xix (gArciA, 
guàrdiA, 1986).

A partir d’aquí, l’estratigrafia era la mateixa 
en tots dos sondejos. De més modern a més 
antic, primerament, un nivell agrícola 
bastant potent d’argila negra molt orgànica, 
a partir de la cota superior 4,97 msnm, que 
podria indicar l’existència d’un hort en aquest 
punt, possiblement propietat del monestir de 
Sant Pau del Camp, per raó de la seva proxi- 
mitat. Aquest ús agrícola es devia estendre 
durant l’època moderna fins a principis de 
l’època contemporània. Per sota, apareixia 
un nivell de formació natural d’argila marró, 
a partir de la cota superior 4,46 msnm, amb 
escàs material (ceràmica verd i manganès), 
de cronologia baixmedieval. I, finalment, a 
la part inferior dels dos sondejos, sense que 
s’hagi exhaurit l’estratigrafia, un potent 
nivell de deposició natural a una cota supe- 
rior de 4,22 msnm, d’argila molt neta de 
color marró clar ataronjat, amb algun 

fragment rodat de ceràmica romana (comuna, 
possible àmfora africana). En intervencions 
properes (griñó, 2005; bordAS, 2006), també 
s’havia identificat un nivell de cronologia 
romana a una cota i amb unes característi-
ques morfològiques semblants. L’existència 
de materials romans es podria explicar per la 
proximitat de la vil·la romana de Sant Pau 
del Camp (bAcAriA, PAgèS, Puig, 1990).   
n Sergio Arroyo Borraz
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Tot i la proximitat d’ambdós jaciments, la 
localització de restes va ser escadussera. 
Malgrat tots els rebaixos realitzats, no es van 
localitzar estructures de cronologia ibèrica; 
totes les restes localitzades corresponien a 
estructures constructives de cronologia 
contemporània.

En primer lloc es van localitzar diversos 
trams del mur de contenció del carrer de 
Mühlberg, anterior a la urbanització actual 
del carrer. Es tractava d’una estructura de 
morter de calç i pedres, amb algunes repara-
cions fetes amb ciment, situada longitudinal-
ment al llarg del carrer.

En segon lloc, es va documentar un pou o 
cisterna excavada a la roca, a la part superior 
d’un dels talussos del carrer de Mühlberg. Es 
tractava d’una estructura de planta i secció 
irregular, lleugerament arrodonida, amb la 
boca lleugerament circular. En el moment 
que es va localitzar, l’estructura encara 
contenia aigua. Aquest pou s’ha d’associar a 
les cases que hi havia hagut a la part superior 
del talús i que en el moment de realització de 

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Barraquisme. Guerra Civil 
espanyola. Turó de la Rovira.

Els treballs arqueològics van consistir en el 
control dels rebaixos del terreny derivats del 
projecte d’urbanització del carrer i que van 
implicar la construcció de nous embornals 
de connexió de col·lector i l’excavació de 
rases de serveis (gas, aigua, llum i telecomu-
nicacions), amb una amplada d’1 m i una 
profunditat de 40-80 cm. Es van obrir rases 
de fonamentació per a la construcció de 
murs de contenció i gabions de mides 
diverses. Finalment, també es va dur a terme 
el rebaix de talussos de roca amb la finalitat 
d’ampliar l’espai viari en alguns trams del 
carrer.

El seguiment arqueològic va estar motivat 
per la presència del jaciment ibèric del Turó 
de la Rovira a la part superior del turó, 
concretament als carrers de Marià Labèrnia i 
del Panorama, com també per la presència de 
la bateria antiaèria, situada al capdamunt 
del turó.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Mühlberg, 2-98 / 
Carretera del Carmel, 
102-108 

Districte
Horta-Guinardó

Nom singular
Turó de la Rovira

Dates
Novembre de 2015 – 
setembre de 2016

Codi
101/15

Motiu
Obres d’urbanització del 
carrer de Mühlberg i la 
carretera del Carmel

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Antequem, SL

Direcció tècnica
Lourdes Moret Pujol

Equip
Dídac Pàmies Gual

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Dídac Pàmies Gual

Fotografia
Lourdes Moret Pujol

Turó de la Rovira

Vista en planta del mur de contenció de l’antic carrer de Mülhberg.



l’obra ja havien estat enderrocades. Es 
tractava de construccions aixecades al llarg 
dels anys seixanta, de manera molt precària.

Finalment, tot i que fora de l’àmbit de l’obra, 
es va documentar una galeria excavada a la 
roca amb accés des de l’interior de l’edifici 
particular número 73 del carrer de Mühl-
berg i des de l’exterior. L’accés exterior fet 
de maó i pedra estava parcialment colgat de 
terres, mentre que l’altre accés no. Aquesta 
estructura probablement va ser bastida 
durant la Guerra Civil i emprada com a 
refugi, però, posteriorment, va ser utilitzada 
per guardar-hi bestiar, segons el testimoni 
oral de la propietària actual de l’immoble.  
n Lourdes Moret Pujol, Dídac Pàmies Gual
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Imatge de l’exterior de la galeria. Boca d’accés.
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Cronologia: Segle XVIII.
Paraules clau: Estructures edilícies.

La intervenció arqueològica duta a terme a 
l’edifici número 12 del carrer de Verdaguer i 
Callís, edifici construït a finals del segle xviii, 
amb reformes posteriors, es va centrar en la 
documentació dels paraments visibles al 
fossat de l’ascensor obert sense control 
arqueològic i en la realització d’una cala de 
caràcter informatiu per esmenar la informa-
ció perduda. 

Els resultats de la cala van ser positius i es va 
documentar una fonamentació realitzada 
amb morter grisenc amb taques de guix i 
pedres, a una cota superior de 9,40 msnm. 
L’extensió documentada, 1,10 x 0,80 m, no es 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Verdaguer i 
Callís, 12 

Districte
Ciutat Vella

Dates
25 de gener – 5 de febrer 
de 2016

Codi
002/16

Motiu
Realització d’una cala de 
caràcter informatiu i la 
documentació dels 
paraments visibles al 
fossat de l’ascensor  

Promotor/Propietari
Vica Home, SL

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL   

Direcció tècnica
Inma Mesas Torronteras

Aixecament de 
planimetria i fotografia
Inma Mesas Torronteras

Carrer de Verdaguer i Callís, 12 

Fonamentació documentada al sondeig informatiu.

Alçats dels paraments documentats al fossat de l’ascensor. 

corresponia amb l’extensió total, ja que 
excedia els límits de la cala. Tot i que la 
informació de què disposem és molt frag-
mentada, per raó de les característiques de la 
intervenció, creiem que devia formar part de 
l’edifici primigeni, construït, com es detalla 
en línies precedents, al segle xviii.

Respecte als paraments visibles al fossat de 
l’ascensor, obert sense control arqueològic, 
cal detallar que es van documentar els 
paraments sud-oest i nord-oest. El primer 
devia ser coetani a l’edifici i estava fet amb 
carreus de pedra de Montjuïc. El segon 
estava obrat amb tàpia reial i devia formar 
part d’una compartimentació. Ambdós 
presentaven afectacions posteriors, com ara 
retalls i paredats de maons, i recolzaven a les 
corresponents fonamentacions realitzades 
tant en morter de calç com en tàpia. 

Cal destacar que els treballs arqueològics van 
assolir poca profunditat i en cap punt no es 
va documentar el nivell geològic, fet que ens 
impedeix afirmar l’existència d’evidències 
arqueològiques d’èpoques anteriors en cotes 
inferiors.  n Inma Mesas Torronteras
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INTERVENCIONS 
SENSE AFECTACIÓ 
DEL PATRIMONI

Intervenció al Parc de la Ciutadella  
amb el carrer de Wellington. 
Foto: Míriam Esqué
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TRAVESSERA DE DALT, 1-101
Districte
Gràcia

Codi
132/16

Motiu de l’obra 
Projecte de la xarxa RPRSU a la travessera de 
Dalt

Promotor/Propietari
CLABSA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Òscar de Castro 
López)

PARC DE LA CIUTADELLA 
Districte
Ciutat Vella

Codi
088/16

Motiu de l’obra
Projecte d’execució d’adequació de la 
instal·lació del mangabei gris del Zoo de 
Barcelona 

Promotor/Propietari
B:SM / Divisió de Zoo de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Míriam Esqué Ballesta)

PARC DE LA CIUTADELLA 
Nom singular
Parc Zoològic. Veterinària

Districte
Ciutat Vella

Codi
076/16 

Motiu de l’obra 
Projecte d’execució d’un espai de quarantena a 
la secció de veterinària del Parc Zoològic de 
Barcelona

Promotor/Propietari
B:SM / Divisió de Zoo de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Josep Cruells i Castellet

CARRER DE L’ESTACIÓ, 1-9 
Districte
Sant Andreu

Codi
010/16

Motiu de l’obra 
Rasa d’aigües

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Sergio 
Arroyo Borraz)

CARRER DE LA MARE DE DÉU  
DE PORT
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
014/16

Motiu de l’obra 
Rehabilitació d’edificis

Promotor/Propietari
Cementiris de Barcelona, SA / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (José Manuel Espejo 
Blanco)

CARRER DE TORRES I AMAT, 5
Districte
Ciutat Vella

Codi
020/16

Motiu de l’obra 
Projecte d’un nou edifici 

Promotor/Propietari
Autoflot, SL / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Adriana Vilardell 
Fernàndez)

PLA DE PALAU, 18X-19-20-21 
Districte
Ciutat Vella

Codi
022/16

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 (Lluís Juan i Gonzàlez)

CARRER DE GUITARD, 1-7, 25-43
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
023/16

Motiu de l’obra 
Reurbanització del carrer de Guitard, entre el 
carrer de Berlín i el carrer de Melcior de Palau,  
i entre el carrer de Puiggarí i el carrer de Viriat

Promotor/Propietari
Districte de Sants-Montjuïc / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Arkpadoc, SCP (Xavier Lorita Gómez)

PARC DE LA CIUTADELLA 
Districte
Ciutat Vella

Codi
028/16

Motiu de l’obra 
Projecte d’instal·lació d’una àrea de jocs 
adaptats

Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Míriam Esqué Ballesta)

CARRER DE LES PANSES, 2-6
CARRER DE LES TROMPETES, 2-6
CARRER DELS AGULLERS, 2-16
Districte
Ciutat Vella 

Codi
025/16

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 (Esther Medina Guerrero)

CARRER DE MELCIOR DE PALAU, 
53-123
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
026/16

Motiu de l’obra 
Reurbanització del carrer

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Lluís Juan i Gonzàlez)

AVINGUDA DE LA MARE DE DÉU DE 
LORDA, 5-11, 10-16, 16X
CAMÍ DE LA MARE DE DÉU DE 
LORDA, 1X 
Districtes
Les Corts i Sarrià – Sant Gervasi

Codi
031/16

Motiu de l’obra 
Projecte de clavegueram

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Inma 
Mesas Torronteras)
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CARRER DEL REC, 30
CARRER DE FLASSADERS, 39
Districte
Ciutat Vella

Codi
033/16

Motiu de l’obra 
Instal·lació d’ascensor

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Marta Merino 
Pérez)

CARRER DE LA SECA, 2C-6
CARRER DE LA CIRERA, 1-9
Districte
Ciutat Vella

Codi
037/16

Motiu de l’obra 
Nova xarxa de línia elèctrica

Promotor/Propietari
Endesa Distribució Elèctrica, SLU / Ajuntament 
de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Marina Sánchez 
Rodríguez)

CARRER DE LA CANUDA, 2-4
LA RAMBLA, 134 
Districte
Ciutat Vella

Codi
039/16

Motiu de l’obra 
Instal·lació d’una nova línia de la xarxa elèctrica 
de baixa tensió

Promotor/Propietari
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Míriam Esqué Ballesta)

CARRER DEL PINTOR ALSAMORA, 
29-39 
Districte
Horta-Guinardó

Codi
048/16

Motiu de l’obra 
Urbanització associada a un edifici de 34 
habitatges 

Promotor/Propietari
Neinor Sur, SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (José Manuel Espejo 
Blanco)

PASSATGE DE MAGAROLA, 6
Districte
Ciutat Vella

Codi
058/16

Motiu de l’obra 
Fossat d’ascensor 

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris / Comunitat de 
Propietaris

Adjudicació
Arkpadoc, SCP (Xavier Lorita Gómez)

CARRER DE SANTS, 335-351
CARRER DE BASSEGODA, 2-10
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
059/16

Motiu de l’obra 
Nova canalització d’aigua

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Daniel 
Alcubierre Gómez)

AVINGUDA DE L’EXÈRCIT, 2-8
CARRER DE JORDI GIRONA, 2-32
Districte
Les Corts

Codi
060/16

Motiu de l’obra 
Projecte d’execució de l’alimentació del centre 
de mesura 70161 

Promotor/Propietari
Universitat de Barcelona / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Antequem, SL (Dídac Pàmies Gual)

CARRER DEL DOCTOR DOU, 4 
Districte
Ciutat Vella

Codi
062/16

Motiu de l’obra 
Fossat d’ascensor 

Promotor/Propietari
Bernat Family Office, SL / Bernat Family Office, 
SL

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Òscar Varas Ranz)

PLAÇA DE SANT PERE, 12-14
CARRER DE SANT PERE MITJÀ, 
89-93
Districte
Ciutat Vella

Codi
066/16

Motiu de l’obra 
Rasa per a nova canalització elèctrica

Promotor/Propietari
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (José Manuel Espejo 
Blanco)

CARRER DE FONTANELLA, 6 
Districte
Ciutat Vella

Codi
067/16

Motiu de l’obra 
Adequació d’un local comercial

Promotor/Propietari
Ziscal Inversiones 2012, SL / Ziscal Inversiones 
2012, SL

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Marina Sánchez 
Rodríguez)

CARRER DE LA PALLA, 27 
Districte
Ciutat Vella

Codi
071/16 

Motiu de l’obra 
Rehabilitació d’un local

Promotor/Propietari
Fomento Inmobiliario Casaclara, SA / Fomento 
Inmobiliario Casaclara, SA

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Esteve Nadal 
Roma)

CARRER DEL MARQUÈS DE 
BARBERÀ, 1-3
Districte
Ciutat Vella

Codi
074/16

Motiu de l’obra 
Rehabilitació d’un local

Promotor/Propietari
Tourmix Productions, SLU / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Joan Piera 
Sancerni)
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CARRER DE SANT ANTONI MARIA 
CLARET
Nom singular
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Pavelló de 
Farmàcia 

Districte
Horta-Guinardó

Codi
077/16

Motiu de l’obra 
Climatització per geotèrmia

Promotor/Propietari
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau / Fundació Privada Hospital de la 
Santa Creu i Sant Pau

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Òscar de Castro 
López)

PARC DE LA CIUTADELLA
CARRER DE PUJADES 
CARRER DE WELLINGTON 
Districte
Ciutat Vella

Codi
086/16

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 (Míriam Esqué Ballesta)

CARRER DE L’OLIVERA, 1-57
CARRER DE GRASES, 1-7
CARRER DE VALLHONRAT, 28-30
CARRER DE RICART, 17
CARRER DE LA BÒBILA, 1
CARRER DE LA CONCÒRDIA, 17-21
CARRER DE LLEIDA, 22-24, 25-27
CARRER DE LA FONT HONRADA,  
22-24
PLAÇA DE SANTA MADRONA
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
087/16

Motiu de l’obra 
Projecte executiu refós de reurbanització del 
carrer de l’Olivera entre el carrer de Lleida i  
el carrer de la Concòrdia

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Jordi Ramos Ruiz)

CARRER DE LA MERCÈ, 2-8
Districte
Ciutat Vella

Codi
099/16

Motiu de l’obra 
Rasa d’electricitat

Promotor/Propietari
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Míriam Esqué Ballesta)

PARC DE LA CIUTADELLA
Nom singular 
Parc Zoològic. Taquilles 

Districte
Ciutat Vella

Codi
108/16

Motiu de l’obra 
Projecte executiu d’instal·lacions per al 
muntatge d’un sistema de torns de control 
d’accés i aforament de les entrades i sortides 
dels carrers de Wellington i de Prim del Zoo 

Promotor/Propietari
B:SM / Divisió de Zoo de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Joan Garriga Toledo)

AVINGUDA DE FREDERIC RAHOLA, 
2-8
Nom singular 
Can Fargas. Jardins. Fase 1

Districte
Horta-Guinardó

Codi
115/16

Motiu de l’obra 
Arranjament i millora dels jardins

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Esther Medina Guerrero)

CARRER DE MARLET, 1-5
CARRER DE SANT DOMÈNEC DEL 
CALL, 3-5 
Districte
Ciutat Vella

Codi
119/16

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 (Joan Garriga Toledo i 
Míriam Esqué Ballesta)

BAIXADA DEL MONESTIR, 1-15
Nom singular 
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes. 
Procures

Districte
Les Corts

Codi
125/16

Motiu de l’obra 
Rehabilitació de l’espai

Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Josep Cruells i Castellet

AVINGUDA DE MADRID, 107-119
CARRER DEL COMANDANT 
BENÍTEZ, 2-4
Districte
Les Corts

Codi
127/16

Motiu de l’obra
Rasa d’aigües 

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Francesc 
Antequera Devesa)

AVINGUDA DEL SANTUARI DE SANT 
JOSEP DE LA MUNTANYA, 46 
Nom singular 
Casa Pere Jaqués

Districte
Gràcia

Codi
128/16

Motiu de l’obra 
Projecte de rehabilitació de l’edifici

Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Global CHM, SL (Míriam Garcia Fornós)

CARRER DE L’OM, 8
Districte
Ciutat Vella

Codi
134/16

Motiu de l’obra 
Fossat d’ascensor

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris / Comunitat de 
Propietaris

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Òscar Varas Ranz)
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CARRER GRAN DE SANT 
ANDREU, 284
Districte
Sant Andreu

Codi
135/16

Motiu de l’obra 
Construcció d’edifici plurifamiliar entre 
mitgeres

Promotor/Propietari
José Antonio Piñol Ferré / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Joan Piera 
Sancerni)

CARRER DE LES BASSES 
DE SANT PERE, 26, 9-11
Districte
Ciutat Vella

Codi
144/16

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 (Lluís Juan i Gonzàlez)

CARRER DEL REC 
COMTAL, 19U
Districte
Ciutat Vella

Codi 
016/16 

Motiu de l’obra
Projecte d’urbanització 

Promotor/Propietari
Josel, SL / Josel, SL

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Anna 
Martí Ferragut)
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Turó de la Rovira.
Fotos: Irene Garcia
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Els museus, públics o privats, compleixen 
amb la missió bàsica de conservar, estudiar 
i difondre —entre d’altres i uns millors que 
altres— allò que des de diverses òptiques ens  
defineix i ens identifica culturalment. No es 
tracta, però, de qüestionar la funció dels 
museus, sinó de reflexionar sobre allò que 
representa la memòria i que no sempre 
trobem en un museu o en un espai creat amb 
funcions similars. Perquè d’uns anys ençà, 
hem après i defensat que no podem dissociar 
unes pintures de les parets que els donen 
suport, ni tampoc unes finestres dels murs 
que travessen ni traslladar les bases de 
l’aqüeducte on sigui que hagin estat localit-
zades. Fa uns quants anys que intentem no 
arrencar, no traslladar, no descontextualit-
zar. La convivència de la ciutat actual amb 
aquestes restes de memòria que anem 
recuperant a partir de les recerques arqueo-
lògiques ens ajuden a comprendre com la 
ciutat es transforma de manera harmònica 
gairebé sense adonar-nos-en. L’objecte ha 
deixat de tenir valor en si mateix i el contem-
plem com a part d’un conjunt, que és el que 
veritablement dona sentit i és transmissor de 
missatge.

A les pàgines que segueixen trobareu uns 
quants exemples d’aquest patrimoni que  
no anirà al museu. Que es quedarà allà on 
era perquè és on té sentit que sigui. Així,  
La Capella, que avui coneixem com una sala 
d’exposicions al cor del Raval i que era 
l’antiga capella de l’Hospital de la Santa 
Creu i més antigament es creu que va ser 
l’Hospital d’en Colom, ha estat motiu 
d’intervenció per aturar la pèrdua de les 
restes de pintura mural que conservava just a 
l’entrada. Els treballs a la lluerna de la nau 
han permès recuperar un dels pocs esgra- 
fiats renaixentistes de figures negres que 
coneixem a Barcelona. La descoberta ha 
servit per posar ordre a les dades obtingu- 
des i entendre que les pintures no eren 
originals i que són la derivació decorativa 
dels esgrafiats trobats a la lluerna i dels quals 
també hem pogut identificar restes sota les 
pintures. Decoracions sobre decoracions; 
estils i tècniques diferents que il·lustren 
perfectament els temps als quals pertanyen.

[...] en Esparta, ciertas pinturas 
fueron arrancadas de cuajo de las paredes y, 

embaladas en cajones de madera,  
fueron trasladadas 

a la curia, como elemento decorativo,  
siendo ediles Varrón y Murena1

La cita és de Vitruvi, però ben bé podria 
formar part de qualsevol fragment de text de 
l’apartat de conservació dels Anuaris que us 
passen per les mans. Pel que sembla, el tema 
dels arrencaments, embalatges i trasllats  
—de pintures, en aquest cas— o de qualsevol 
element patrimonial ve de lluny i, possible-
ment, els mètodes actuals no difereixen tant 
dels que feien els romans, contràriament al 
que podria semblar. 

A banda, però, del sistema de conservació, la 
cita també ens ajuda a fer algunes conside- 
racions sobre el motiu que els devia impulsar 
a fer un trasllat, segurament molt laboriós i 
costós, d’unes pintures. I segurament 
tampoc no ho dirien amb els nostres termes, 
però el suposat motiu tampoc no difereix 
gaire del que avui dia ens empeny a recupe-
rar un bé patrimonial, el qual prèviament hem 
posat en valor i seguidament haurem trobat 
un espai on ingressar-lo per engruixir la 
col·lecció d’algun museu per a la seva difusió i 
gaudi públic. Aquest és, a grans trets, el 
recorregut conceptual i també físic que 
solem fer amb els elements arqueològics  
que recuperem a les nostres intervencions. 
Aquest és el cas, per exemple, d’unes pintu-
res que hem localitzat al carrer de l’Estació 
—al barri de la Sagrera— i a les quals ens 
referim en dos articles d’aquest Anuari,  
un sobre la intervenció arqueològica i l’altre 
sobre el seu tractament de recuperació i con- 
servació, juntament amb els primers estudis 
estilístics i de datació. Més tard vindrà la seva 
exposició. Els museus, certament, han estat 
un bon invent per allotjar i conservar l’herèn-
cia dels nostres avantpassats. 

A la recuperació del patrimoni li 
segueix, inexcusablement, la seva 
conservació

1. vitruvi Pol·lió, M. (1997). Los diez libros de arquitectura. José Luis Oliver Domínguez (trad.). 
Madrid: Alianza Editorial, p. 68.
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Les restes de cinc bases de l’aqüeducte han 
estat localitzades i integrades a l’espai del 
vestíbul de l’Hotel Catalònia, construït 
recentment. La circumstància ha motivat un 
canvi en el projecte original que, lluny de 
veure-ho com un obstacle, els nous «propie-
taris» d’una part de l’obra hidràulica romana 
han sabut entendre com un valor afegit per 
al seu establiment. La il·luminació i la deco- 
ració de l’espai conviden a fixar la mirada en 
els elements arqueològics i a interessar-se 
sobre el seu origen i ús. Aquest és un exem-
ple de la integració d’elements patrimonials 
dins d’habitatges o edificis particulars. Com 
també ho són les restes medievals incorpora-
des a l’edifici del carrer dels Banys Nous, on 
la conservació d’un mur medieval amb una 
finestra geminada —datada d’entre els 
segles xii i xiii— ocupa tres de les cinc 
plantes de l’edifici. Aquest mur és un exemple 
del que va ser l’ocupació dels espais entre 
torres de la muralla romana, un cop aquesta 
muralla havia perdut la seva funció. I també 
de finestres és l’exemple del carrer del 
Carme, 26, recuperada l’any 1999 i que 
finalment, al cap de disset anys d’haver-se 
descobert, ha estat ressituada al seu emplaça-
ment original. Aquest és un element interes-
sant i únic al Raval, del qual convé explicar 
alguns detalls. 

L’edifici situat al carrer del Carme al qual 
ens referim va ser objecte d’estudi en motiu 
d’una reforma al que llavors era la seu del 
districte. Fruit dels treballs d’arqueologia 
vertical es van identificar estructures arqui-
tectòniques medievals tant a la façana 
principal com a la façana posterior. L’infor-
me efectuat ens parla d’una «edificació 
realitzada amb carreuó de pedra de Mont- 
juïc de bona qualitat, assimilable a altres 
construccions de la mateixa època localitza-
des a les zones de teixit medieval més ben 
conegudes del centre històric, al sector de la 

Un cas amb relatives similituds el trobem als 
calabossos de Montjuïc, que, si bé els grafits 
localitzats no tenen el sentit de decoració de 
les pintures de La Capella, sí que ens parlen 
de fragments d’històries de les persones que 
hi van estar empresonades, en els que pro- 
bablement van ser els pitjors moments de la 
seva vida: calendaris, noms, dates, dibuixos 
de rostres, d’avions i de vaixells, escenes 
eròtiques i moltes altres representacions que 
ara tot just comencem a estudiar i que caldrà 
seguir treballant per poder llegir la història 
d’una altra manera de com hi estem acostu-
mats. Des de mitjan segle xix fins al final de 
la Guerra Civil espanyola, s’han identificat, 
tan sols en un dels calabossos, prop de 
sis-cents grafits. La recerca portada a terme 
es recollirà en una base de dades per poder 
oferir un accés ràpid i sistemàtic que en 
permeti la consulta i l’estudi. 

Carrer del Carme, 26. Diferents imatges de la finestra restaurada i restituïda al seu emplaçament original, l’any 2016. Els treballs de restauració han 
estat portats a terme per David Quintela González, picapedrer i restaurador. Fotos: David Quintela

Pati interior de la finca 
del carrer del Carme, 26, 
al Raval, on l’any 1999 es 
localitza l’única 
construcció civil privada 
medieval (segles xiii-xiv) 
conservada en alçària i 
documentada fins al 
moment. El mur de 
carreus mostra l’obertura 
de la finestra pendent de 
recol·locació. Foto: Servei 
d’Arqueologia
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d’Arqueologia. Perquè sense la seva conser-
vació, sense una tasca de manteniment 
constant, de supervisió de l’evolució del seu 
estat de conservació, perilla fer possible 
l’objectiu pel qual un dia es decidí que 
entressin a formar part del nostre patrimoni, 
això és, la generació de coneixement, 
juntament amb la seva difusió i gaudi. La 
conservació d’aquests petits fragments 
d’història escampats per la ciutat que hem 
comentat aquí, que hem aportat a la ciutat 
per enriquir-la culturalment i històricament, 
està per resoldre. El manteniment —entès 
físicament però també de la memòria— 
d’aquests testimonis que es conserven dins 
de finques privades però que són patrimoni 
col·lectiu és una assignatura pendent de 
resoldre per part de l’Administració perquè, 
ara com ara, està a les mans gairebé exclusi-
vament de la bona voluntat dels propietaris 
de les finques.  n Montserrat Pugès i Dorca, 
mpuges@bcn.cat

Ribera i el Gòtic, bàsicament. Les estructures 
de l’edifici assoleixen una conservació 
notable, ja que com a mínim arriben a 
formar l’estructura mestra de l’edifici, fins  
a una alçària superior al coronament del pis 
principal, pel cap baix. A la façana posterior 
es conserva part d’un finestral de forma 
geminada amb arquets monolítics i mainell 
central (desaparegut) del tipus que hom 
anomena de transició del romànic al gòtic. 
Aquest tipus de finestral es pot situar crono- 
tipològicament dins de la segona meitat del 
segle xiii. Interiorment, la casa conserva 
bona part de les seves parets mestres realitza-
des amb paret de tàpia, material usual per 
als murs interiors de les edificacions medie-
vals [...]».2 L’informe, entre d’altres, conclou 
que «la finca en qüestió representa, a hores 
d’ara, un fet insòlit pel que fa a la presèn- 
cia d’edificacions medievals al barri del 
Raval. Es tracta de la primera edificació de 
caràcter privat coneguda que conserva fins a 
unes alçàries notables estructures arquitectò-
niques datables dels segles xiii i xiv en aquesta 
zona de la ciutat. Malgrat que la documenta-
ció d’arxiu indicava la presència d’habitatges 
datables d’aquests segles, fins al moment no 
se n’havia pogut documentar cap en alçat. En 
aquest sentit, podem dir que, després de Sant 
Pau i Sant Llàtzer, l’edifici que ens ocupa és 
l’edifici més antic conservat al Raval». Com 
bé apuntàvem, després de disset anys, la 
finestra ha retornat al seu emplaçament 
original gràcies a la voluntat i la tenacitat per 
mantenir la memòria històrica i patrimonial 
i  també, cal dir-ho, gràcies a la tossuderia i 
l’estima del personal tècnic municipal. 
Actuacions tan dilatades com aquesta corren 
el perill de caure en l’oblit, així com els 
informes i el material recollit al seu dia. 

Aquestes intervencions, entre d’altres, les 
trobareu detallades en les pàgines que 
segueixen, juntament amb els treballs de 
conservació portats a terme amb els objectes 
de metall, ceràmica, fusta, os o altres mate- 
rials, recuperats de diferents intervencions 
arqueològiques i que il·lustren èpoques 
diverses de la ciutat, des dels ibers fins a 
l’actualitat. 

«A la recuperació del patrimoni li segueix, 
inexcusablement, la seva conservació» és el 
títol d’aquesta introducció dels treballs de 
conservació portats a terme pel Servei 

2. redondo, S. (2000). «Informe arqueològic-arquitectònic d’una part de la finca del carrer 
Carme, 26». A: cAbAllé, F. Recerca documental sobre la finca del carrer del Carme, 26-28 de 
Barcelona. [Inèdit].
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algunes restes de la primitiva decoració 
original de color negre. L’arc i la cornisa 
estan construïts amb peça ceràmica unida 
amb morter de calç i sorra. Les mènsules són 
peces de guix fetes amb motlle. 

La capa de preparació de tots els elements 
—arc, cornises, mènsules i volta— està feta 
amb guix.2 Puntualment es localitzen 
incisions que marquen la ubicació de la 
decoració pictòrica anterior. Presenta 
despreniments amb relació al suport a l’arc i 
a la volta.

La tècnica pictòrica és un tremp soluble a 
l’aigua. La gamma cromàtica emprada es 
redueix a tres colors: ocre siena, ombra 
torrada i gris. A la volta, es pot observar que 
l’actual decoració ressegueix aproximada-
ment les traces visibles de la decoració 
original anterior. A la cornisa s’ha conservat 
una policromia original de gran interès per 
sota de la repintada. Aquesta decoració 
original combina els colors verds, marrons i 
blancs. És una tècnica pictòrica no soluble 

Cronologia: Construcció de la volta, mitjan segle XV 
(final de la construcció de la capella, any 1444).1 
Construcció de la llanterna i decoració original 
d’esgrafiat, data desconeguda. La redecoració 
pictòrica de la volta i la llanterna forma part de les 
intervencions dirigides per l’arquitecte municipal 
Adolf Florensa entre els anys trenta i seixanta del 
segle XX.
Paraules clau: Antic Hospital de la Santa Creu. 
Llanterna esgrafiada i pintada. Esgrafiat de guix. 
Esgrafiat en blanc i negre. Adolf Florensa.

Ubicació de les intervencions

En l’àmbit de la capella, es va intervenir en 
dues zones: al primer tram de volta del sostre, 
sobre la zona de l’orgue, i a la llanterna ubicada 
al centre de la nau.

La superfície pintada de la volta és de 72 m² 
i la llanterna té una alçària de 5,40 m; la 
planta és octogonal i cadascuna de les vuit 
cares fa 1,40 m d’amplada.

Característiques tècniques i estat de 
conservació 

En el moment de la intervenció, la volta i la 
llanterna presentaven una decoració similar 
pel que fa al cromatisme i la iconografia, ja 
que són producte d’una intervenció de 
repintada general que es va fer a la primera 
meitat del segle xx. A la llanterna, s’ha 
conservat pràcticament tota la decoració 
barroca original, per sota de les reparacions 
i les capes de pintura. En canvi, a la volta, 
únicament s’han conservat petits vestigis de 
la decoració barroca que ornava tota la 
capella, segons es pot veure en la documen-
tació fotogràfica antiga. 

Decoració del tram de volta

El suport de la decoració pictòrica és un 
morter de calç i sorra, on es localitzen 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de l’Hospital, 56 

Districte
Ciutat Vella 

Nom singular
Antic Hospital de la 
Santa Creu. Restauració 
de la pintura mural de La 
Capella 

Codi
092/16

Promotor/Propietari 
ICUB / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa de restauració
Krom Restauració, SL

Direcció tècnica
Mercè Marquès i Balagué

Equip de restauració 
Marta Corberó Marconot 
(cap d’equip); Eulàlia 
Carbonell Esteruelas, 
Ainara Díaz Cots, Marta 
Escoda Forcada, Carles 
Ribó Arnau, Anna Simó 
Iserte 
Documentació 
fotogràfica: Robert 
Ramos Gómez
Documentació 
audiovisual: Roc Sagristà 
Guindulain
Documentació gràfica: 
Nicola de la Aldea Martín, 
Jaime Salguero Martínez

Estat dels treballs
Tram de volta de l’orgue: 
finalitzat
Llanterna de la nau: 
incompleta 

Antic Hospital de la Santa Creu. 
Restauració de la pintura mural de 
La Capella

1. Segons les dades recollides al projecte d’intervenció arqueològica de restauració i 
adequació, «Pintures murals barroques. Volta de la nau de la Capella de l’antic Hospital de la 
Santa Creu», elaborat pel Servei d’Arqueologia de Barcelona el juliol del 2016.

2. nAvArro, A; roSell, J. r. (2017). Estudi de mostres de la llanterna de la Capella (Barcelona). 
Laboratori de Materials de l’EPSEB (UPC). [Inèdit].

Vista general de la capella, la llanterna i el tram de volta 
pintat al fons. Foto: Robert Ramos
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amb aigua. Representa unes sanefes de fulles 
d’acant amb uns rosaris d’òvuls. Es van 
deixar a la vista dues cales d’aquesta decora-
ció al costat nord.

En general, l’estat de conservació de la capa 
pictòrica era molt crític abans de la interven-
ció. Hi havia grans zones de pèrdua de color, 
tota la superfície pictòrica estava pulverulen-
ta i presentava aixecaments de capa pictòrica 
entre un 35 i un 40 % de la superfície. Al 
costat sud de la volta hi havia una zona amb 
eflorescència de sals cristal·litzades que 
havien malmès les capes de preparació i el 
morter del suport.

Restauració de la decoració de la volta

 – Consolidació de desplacats i reompliment 
amb PLM I, aplicat amb injecció.

 – Neteja mecànica per eliminar la pols, els 
residus orgànics i les sals, amb microaspi-
ració i amb bisturí. Puntualment i després 
de les primeres fases de consolidació, es va 
fer una neteja amb goma d’esborrar de pH 
neutre.

 – Consolidació de la capa pictòrica i fixació 
de les escates de policromia despreses, 
amb cola de peix calenta. Es van fer cinc 
processos successius de consolidació 
i fixació variant les concentracions i la 
metodologia d’aplicació. Les fórmules i els 
modes d’aplicació es descriuen detallada-
ment en la documentació dels treballs.

 – Adhesió dels fragments de motllures amb 
perns d’acer inoxidable i resina epoxídica.

 – Anivellament de les llacunes amb guix.

 – Reconstrucció volumètrica de fragments 
trencats de la cornisa amb escaiola.

 – Reintegració cromàtica amb veladures 
d’una tinta neutra aplicada a diferents 
intensitats de color segons la zona de les 
pèrdues per entonar, amb aquarel·les i 
guaix.

Decoració de la llanterna

Es va intervenir únicament en una de les vuit 
cares de l’octògon que forma la llanterna; 
per tant, les conclusions a les quals es va 
arribar estan sotmeses a possibles modifica-
cions quan es faci la restauració definitiva 
del conjunt. Després de l’observació realitza-
da en els revestiments de la llanterna, es van 
comptabilitzar fins a catorze estrats diferents, 

Fotomuntatge del tram de volta abans de la intervenció. Foto: Robert Ramos

Fotomuntatge del tram de volta després de la restauració. Foto: Robert Ramos

Detall de l’estat de conservació de la policromia. Foto: 
Krom. Restauració, SL

Cornisa; cala amb la decoració original. Foto: Krom. 
Restauració, SL
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diferents concentracions (3 %, 10 % 
i 25 %).

 – Neteja i eliminació de la repintada d’una 
vuitena part de la superfície de la llanter-
na. Eliminació química amb mescla d’alco-
hol i aigua destil·lada, a diverses concen-
tracions, i eliminació mecànica amb 
bisturí.

 – Reintegració cromàtica amb un to inferior 
a l’original amb llapis de color.

La intervenció realitzada va posar al desco-
bert l’existència a la llanterna d’una decoració 
barroca en blanc i negre amb un repertori 
iconogràfic classicista inspirat en la decora-
ció vegetal. A banda de la importància des 
del punt de vista històric i artístic del conjunt 
mural recuperat, és important remarcar 
l’interès que presenta la tècnica de realitza-
ció, ja que la decoració està executada combi-
nant diverses tècniques: la pintura al tremp, 
l’esgrafiat bicapa o a l’antiga, l’esgrafiat 
d’una sola capa i la pintada, amb el guix com 
a principal material de suport. 

En la restauració actual també es va identifi-
car la pintura de la volta, com una recreació 
de la decoració barroca realitzada a la 
primera meitat del segle xx. La importància 
de la conservació d’aquesta decoració mural 
rau en el fet que és l’únic vestigi que es va 
conservar, juntament amb la llanterna, 
després de la transformació arquitectònica 

que corresponen a materials de construcció, 
materials de reparacions, capes de prepara-
ció i de decoració esgrafiada, així com capes 
pictòriques i repintades generals.

Hi ha dos tipus de suport diferents: fàbrica 
de peça ceràmica rejuntada amb morter de 
calç i sorra i peces de guix encastades al mur, 
fetes amb motlle i utilitzades per construir 
les escòcies invertides, els capitells i les 
cornises.

La decoració original és un esgrafiat bicapa 
de color blanc sobre una base de color negre. 
Segons les anàlisis realitzades, els materials 
constituents són morters de guix. Es desco-
neix la composició del pigment negre que 
caracteritza la capa de fons de l’esgrafiat.3

Per sota de la decoració visible, que és 
producte d’una repintada general que es va 
fer entre els anys trenta i seixanta del se-
gle xx, s’ha conservat la decoració original.

Restauració parcial de la decoració de la 
llanterna

 – Neteja mecànica general de la llanterna.

 – Fixació dels diferents estrats de la capa 
d’esgrafiat amb Acril 33 diluït amb aigua a 

3. nAvArro, A; roSell, J. r. (2017). Estudi de mostres de la llanterna de la Capella (Barcelona). 
Laboratori de Materials de l’EPSEB (UPC). [Inèdit].

Llanterna després de la intervenció parcial. Foto: Robert 
Ramos

Detall de la restauració de l’esgrafiat de la llanterna. 
Foto: Krom Restauració, SL
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en la qual es van eliminar tots els elements 
decoratius barrocs per restituir l’aspecte 
medieval a l’espai.

Cal concloure la restauració de la llanterna 
per poder assegurar la conservació dels 
elements encara recoberts per la repintada 
i aprofundir en l’estudi tècnic i històric del 
conjunt mural.  n Mercè Marquès i Balagué

Llanterna; detall de l’escòcia, del capitell i del fris. Foto: Krom Restauració, SL

Plànol de localització de les diferents tècniques de la decoració. Autor: Krom 
Restauració, SL
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Cronologia: Primer quart del segle XVII. 
Paraules clau: Paviment. Pedra.

El mes de juny del 2016 van començar els 
preparatius per dur a terme les intervencions 
arqueològiques previstes en diverses zones 
del jaciment del Born, en concret al pati de 
la casa Corrales, al sector i, a l’àmbit 16, al 
rec Comtal i al Merdançar. Aquestes inter-
vencions van anar a càrrec de l’empresa 
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL, 
juntament amb alumnes en pràctiques de la 
Universitat de Barcelona. 

Una de les intervencions previstes, concreta-
ment la del pati de la casa Corrales, va 
requerir una actuació prèvia —l’aixecament 
del paviment— per poder dur-la a terme. Per 
aquest motiu, l’equip de restauradors va fer, 
primerament, l’aixecament pedra a pedra de 
tot el paviment. El procés s’inicià amb la 
neteja i la documentació del paviment  
—presa de cotes i calc pedra a pedra a 
escala 1:1— i durant aquesta fase es van 
assenyalar línies de ruptura, pèrdues de 
material o altres alteracions visibles.

Es va marcar sobre els murs circumdants la 
cota del paviment, ja que es trobava lleugera-
ment inclinat cap al carrer; aquesta docu-
mentació era molt important per garantir la 
reposició en la mateixa alçària i pla respecte 
dels murs.

Posteriorment, es van numerar de manera 
correlativa totes les pedres amb un guix i es 
va traspassar aquesta numeració a un plànol 
del paviment. Es van assenyalar també els 
fragments de ferro que de vegades es troba-
ven entre les pedres. Es va fer el calc mitjan-
çant plàstic i retoladors permanents. 

Un cop finalitzat aquest procés, es van 
extreure les pedres per mitjans mecànics i es 
van apilar al carrer de na Rodés, del jaciment 
del Born. 

El número de cada pedra es va traslladar 
amb pintura acrílica de color blanc al lateral 
dret de la peça, amb l’objectiu de no perdre 
la documentació durant el procés de neteja, 
que es va fer mecànicament amb aigua i 
raspalls, per eliminar les concrecions de 
terra. També es va fer un procés de dessalatge 

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. 
Casa Corrales 

Codi
053/16

Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Antoni Fernández 
Espinosa

Treballs de conservació-
restauració
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Equip 
Agustín Gamarra 
Campuzano, María José 
García Mulero, Alejandra 
Miró Mangin, Montserrat 
Soriano Presumido, 
María del Carmen Ruiz 
Poveda

Fotografia
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Antic Mercat del Born. Casa 
Corrales 

Vista general del paviment de la casa Corrales.

Numeració de les pedres.

Realització del calc.

Extracció de les pedres.
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mitjançant l’aplicació de sepiolita amb aigua 
destil·lada, i es van prendre mesures d’algu-
nes peces del paviment per fer el control de 
l’extracció de sals. Aquesta operació es va fer 
amb un conductímetre, seguint el protocol 
habitual.

Pedres esteses al carrer de na Rodés. Numeració lateral 
de les pedres i neteja mecànica.

Neteja amb sepiolita i aigua destil·lada. Mesurament de 
les sals diluïdes.

Construcció del mur de contenció i cambra d’aire.

Ompliment amb sauló.

Detall de la construcció del mur de contenció i cambra 
d’aire.

Mentre es duien a terme aquests treballs de 
conservació, els arqueòlegs van fer l’excava-
ció de la casa Corrales, durant un període 
aproximat de divuit dies.

Un cop excavat l’espai, l’equip de restaura-
dors va tornar a intervenir tancant-lo amb la 
construcció d’un mur de maó. Es va aixecar 
una cambra d’aire al voltant dels murs amb 

Procés de reposició de les pedres.
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l’objectiu de controlar la humitat i evitar que 
pugés a través de les pedres del parament.

Un cop finalitzats els murs que conformaven 
la cambra d’aire, es va reomplir l’espai amb 
el material extret del carrer dels Ventres, 
barrejat amb sauló. 

La reposició del paviment es va fer sobre un 
llit de sorra, amb l’ajuda dels calcs, i les pedres 
es van reposar una a una, tenint en compte 
la inclinació que el paviment presentava en 
origen.  n María José García Mulero 

Foto final del paviment.



Treballs de conservació i restauració | 193

Estat de conservació i diagnòstic 

En el moment d’iniciar els treballs de 
restauració, el mur medieval presentava 
irregularitats constructives a causa de la 
presència de materials aliens a l’obra origi-
nal, fruit de les diferents modificacions i 
afegits que havia rebut al llarg del temps. 
El parament estava constituït per un aparell 
regular de gres de Montjuïc, amb carreus 
tallats de dimensió mitjana —entorn dels 15 
x 30 cm—, lligats amb morter de calç i 
argila, amb poca presència de sorra. La 
pedra no presentava en si mateixa alteracions 
significatives, mentre que el morter original 
era d’una consistència força irregular. En 
general, el mur es podia considerar en un 
estat de variable, en funció dels tres diferents 
ambients que corresponen als tres pisos de 
l’edifici en els quals es conserva el parament. 
Pel que fa a les alteracions de l’obra medie-
val, destaquem algunes pèrdues de material 
constructiu, amb forats evidents i també uns 
junts molt descarnats. Tot el parament estava 
afectat per la presència de pols superficial i 
diverses restes de morters dels revestiments 
que la cobrien.

Cronologia: Segles XII-XIII.
Paraules clau: Mur medieval. Finestra geminada. 
Torres de la muralla romana.

Introducció

La intervenció de conservació i restauració 
objecte d’aquest article es va fer a l’interior 
d’un edifici de pisos arran de la seva refor-
ma. L’interès de la intervenció de restauració 
se centra en un mur medieval d’un valor 
històric i artístic important —i amb una alta 
significació patrimonial—, que va ser 
localitzat durant els treballs arqueològics 
efectuats amb anterioritat, mitjançant el 
repicatge i el corresponent estudi dels para-
ments. El mur es conserva en tres de les cinc 
plantes de l’edifici. Cronològicament se situa 
entorn dels segles xii i xiii, i es correspon a la 
façana d’un edifici que devia ocupar l’espai 
entre les torres 66 i 67 de la muralla romana, 
i que devia estar alineat amb la façana de les 
torres. La conservació i la integració d’aquest 
mur en el conjunt de les obres de rehabilita-
ció de la finca van ser l’objectiu d’aquesta 
intervenció. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació
Carrer dels Banys 
Nous, 14

Districte
Ciutat Vella

Codi
052/16

Promotor/Propietari
Global Messier, SL

Empresa de restauració
Arcovaleno Restauro, SL

Direcció tècnica
Rudi Ranesi

Equip
José Luis Palomares, 
Gianpiero Lauriola, Maria 
Cardenal

Fotografia 
Verónica Moragas

Carrer dels Banys Nous, 14. Mur 
medieval

Conjunt de la paret del segon pis, després de la restauració. 
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d’aquí les peces de pedra eren de dimensions 
més grans i el pla de la paret estava lleugera-
ment retret respecte a l’anterior. A partir 
d’una alçària aproximada de 2 m, gairebé 
tota l’obra estava feta amb maó. El morter 
era de calç amb algunes variacions respecte a 
l’àrid. La conservació general del mur en el 
moment de la intervenció era bona pel que 
fa a la pedra i la ceràmica emprada i no es 
van observar deficiències o alteracions en el 
material. 

Intervenció de conservació i restauració

A continuació es descriuen breument les 
diferents fases de la intervenció que es va dur 
a terme en el conjunt del mur medieval. La 
neteja superficial del parament, consistent en 
la retirada de les restes de brutícia i materials 
constructius superposats, es va fer de manera 
mecànica amb martells i escarpes i, també, 
mitjançant la microprojecció de partícules 
abrasives de silicat d’alumini. També es van 
sanejar els junts allà on el material original 
apareixia molt disgregat, el qual fou reinte-
grat amb morters de calç i sorra de color i 
textura adequats al context original; es va 
fer el mateix amb les petites llacunes i forats. 
La reintegració es va fer al mateix pla de la 
pedra, a fi d’evitar zones on es poguessin 
acumular dipòsits de pols o altres. A la 
finestra geminada es va retirar la tapiada 
mitjançant desmuntatge manual amb control 
arqueològic. Després d’haver netejat la part 
interior de la finestra i tots els elements 
descoberts, es va aplicar un morter com a 
fons de l’obertura per tornar al conjunt una 
lectura volumètrica que ajudés a entendre 
l’espacialitat primigènia. Posteriorment, 
aquest morter es va pintar de color blanc, 
igual que les parets circumdants. 

Mesures de conservació preventiva i 
manteniment

Els riscos associats a la conservació del 
conjunt medieval s’han de posar en relació 
amb l’ús actual dels espais que els compre-
nen. Es recomana fer operacions de neteja 
periòdica sota el control del Servei d’Arqueo-
logia de l’Ajuntament. Caldria que els tècnics 
de l’Ajuntament poguessin fer visites i inspec-
cions regulars, a fi de garantir el manteni-
ment correcte dels elements patrimonials del 
conjunt.  n Rudi Ranesi

A la primera planta, el mur medieval presen-
tava un estat força deficient, ja que només es 
conservava en un 50 %, aproximadament;  
a la part baixa del mur s’observava una arcada 
de pedra amb una tapiada interior d’obra de 
maó, de peça molt estreta, lligada amb morter 
de composició argilosa en uns junts tan 
amples o més que la peça ceràmica. A causa 
d’aquesta modificació d’època incerta, el 
carreuat medieval es conservava tan sols en  
els laterals i la part baixa del parament, a prop 
de l’arrencada de l’arc. Al centre del parament 
d’obra medieval, com ja hem comentat, hi 
havia una gran llacuna refeta amb obra de 
maó, la qual estava recoberta amb un morter 
consistent que la revestia heterogèniament. 

La conservació del mur medieval a la segona 
planta era més bona que a les altres, i en 
aquest espai es conservava també l’element 
arquitectònic més interessant del conjunt: 
una finestra geminada amb mainell central i 
capitells decorats, visible parcialment i amb 
l’interior tapiat. En aquesta zona, algunes 
peces de pedra estaven escapçades i amb 
ennegriments superficials. 

Les característiques del mur conservat a la 
tercera planta mostraven canvis visibles 
respecte als murs ja esmentats. El mur de 
carreuat medieval —descrit anteriorment a 
les altres plantes— continuava fins a una 
alçària aproximada de 80-100 cm, i a partir 

Detall de la paret de la finestra del segon pis, després de 
la restauració. 
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comentat— ocult pels diversos revestiments 
afegits al llarg de la història. La superposició 
de diverses capes amb un estat de conserva-
ció desigual i la presència aleatòria de 
diversos materials de reparació proporciona-
ven un aspecte desordenat i heterogeni, nota-
blement accentuat per l’estat de deixadesa 
general i per l’afectació dels espais, majorità-
riament per les humitats. 

En definitiva, els revestiments estaven afectats 
per un seguit d’alteracions que malmetien el 
conjunt tant des del punt de vista estètic com 
de conservació dels materials constitutius. 
A continuació identifiquem i descrivim les 
principals alteracions detectades, en valorem 
l’abast i el grau d’afectació i apuntem en la 
mesura que va ser possible els agents i els 
factors que les van poder ocasionar. 

Cronologia: Segles XVIII, XIX i XX.
Paraules clau: Grafits. Guerra Civil espanyola. 
Calabossos. Castell de Montjuïc. 

Introducció

Aquest article explica la intervenció de 
descoberta i restauració dels revestiments 
murals amb grafits de dos dels cinc calabos-
sos del castell de Montjuïc. Els primers 
indicis de la presència de grafits es van 
produir durant el mes de març del 2016, en 
el transcurs d’unes obres d’adequació dels 
espais dels calabossos.1 Aquest fet va motivar 
que s’iniciés una campanya de prospeccions 
amb l’objectiu de verificar la presència i 
l’abast dels eventuals grafits o incisions que 
poguessin aparèixer en els revestiments 
murals d’aquests espais.2

D’aquesta manera, es van fer prospeccions 
als revestiments dels calabossos 3, 4 i 5, a més 
del tram de passadís corresponent —tram 
est— que uneix els calabossos amb l’escala 
d’accés. Les cales realitzades van evidenciar 
que, sota les diferents capes de pintura, 
emblanquinaments i arrebossaments dels 
paraments, s’hi conservava un considerable 
conjunt de grafits, principalment realitzats 
durant el període de la Guerra Civil i la 
immediata postguerra. En estrats subjacents 
també s’hi apreciaven altres grafits d’èpoques 
anteriors. Donats els resultats d’aquesta 
primera aproximació, i una vegada definits 
els objectius en el projecte elaborat pel Servei 
d’Arqueologia, es va emprendre aquesta 
intervenció de descoberta i restauració dels 
revestiments dels calabossos 3 i 4. 

Estat de conservació i diagnòstic

El conjunt mural dels calabossos 3 i 4, abans 
de la intervenció, es trobava —com ja hem 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Castell de Montjuïc

Districte
Sants-Montjuïc 

Nom singular
Castell del Montjuïc. 
Calabossos 

Codi
045/16 

Promotor/Propietari
ICUB / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa de restauració
Arcovaleno Restauro, SL

Direcció tècnica
Rudi Ranesi

Equip
Restauradors: Neus 
Casal (cap d’equip), 
Caridad de la Peña, 
Lorenzo Masi, José Luis 
Palomares. Maria 
Cardenal, Eva Bermejo
Documentalista: Oriol 
Achón (Arqueòlegs.cat)

Fotografia
Arcovaleno Restauro, SL, 
Verónica Moragas

Castell de Montjuïc. Calabossos 

1. Vegeu en aquest mateix Anuari: vilA i cArAbASA, J. M. (2018). «Castell de Montjuïc». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016, p. 61-73.

2. Prospeccions realitzades del 21 de març al 5 d’abril de 2016, a càrrec d’Arcovaleno 
Restauro, SL. Equip: Rudi Ranesi (direcció tècnica), Eva Bermejo i Maria Cardenal. Informe 
sobre els revestiments i els graffitis dels calabossos. Castell de Montjuïc. Arcovaleno Restauro, SL. Rudi 
Ranesi. Barcelona, 1 d’abril de 2016. 

Vista general del parament est del calabós 3 durant el 
procés de descoberta. Foto: Arcovaleno Restauro, SL

Vista general del parament est del calabós 4 durant el 
procés de descoberta. Foto: Arcovaleno Restauro, SL
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permetia la perjudicial entrada d’aigua. 
En determinats dies de pluja forta, es va 
poder observar in situ que els revesti-
ments a l’entorn de les finestres patien 
l’efecte erosiu de les escorrenties 
provocades per l’aigua de la pluja; fins 
i tot es van observar despreniments 
puntuals dels revestiments d’aquesta 
zona provocats per l’acció del vent. 

 – Brutícia: el factor ambiental i l’absència 
de tancaments a les finestres també inci- 
dien en la presència d’una gran quantitat 
de brutícia generalitzada arreu de les 
superfícies, bàsicament en forma de dipò- 
sits de pols i sediments poc cohesionats  
—brutícia no adherida. També es va 
detectar la presència menys rellevant de 
teranyines, nius d’insectes i excrements 
d’animals. 

 – Sals solubles: tot i la proximitat del mar, 
podem dir que l’afectació salina dels 
revestiments estava força continguda i que 
el dany causat per les eflorescències 
salines era menor del que es podia espe-
rar. Si bé algunes zones disgregades i amb 
pèrdua dels revestiments —sobretot al 
costat sud i a les parts inferiors dels 
paraments— sí que s’associaven a la 
presència de sals solubles —en relació 
amb els successius cicles de solubilització- 
recristal·lització—, en general sembla que 
es trobaven força estabilitzades, gràcies a 
l’ambient humit i, sobretot, a les mode 
rades variacions de temperatura a l’inte 
rior dels calabossos. 

Factor antròpic

En segon lloc, convé considerar totes aque-
lles alteracions causades per la mà de l’home, 
ja sigui pel mateix ús dels espais o per les 
diverses operacions de reforma que els 

Factor ambiental

En primer lloc, cal tenir en compte que  
els revestiments murals estaven subjectes a 
les condicions ambientals de la seva ubicació, 
bàsicament caracteritzada per la proximitat 
del mar, el semisoterrament dels espais i 
l’absència de tancaments. Les problemàti-
ques principals associades a aquestes condi-
cions es feien extensibles a la totalitat dels 
calabossos, i hauran de ser estudiades en 
relació amb les mesures de conservació 
preventiva dels espais: 

 – Factor hídric: el factor hídric s’identifica 
com un dels principals factors d’alteració 
del conjunt, ja que la presència d’aigua 
(directa o indirecta) estava en l’origen de 
bona part dels mecanismes de degradació 
dels materials constitutius. En aquest 
sentit, convé considerar:

• La condició semisoterrada dels espais, 
que, tot i afavorir la presència d’un 
microclima força estable a l’interior 
dels calabossos (variacions termohigro-
mètriques poc remarcables), ocasionava 
també la presència d’humitats per 
capil·laritat del terreny adjacent. 
Aquestes humitats derivaven bàsica-
ment en la disgregació, la descohesió i 
la pèrdua dels revestiments, i afectaven 
sobretot el costat sud dels calabossos, 
on el terreny exterior presenta una cota 
més elevada. A més, l’acumulació i la 
retenció d’humitats en aquesta zona 
s’accentuaven per l’aportació de les 
canals de desguàs de l’aigua provinent 
de la coberta del castell.

• L’absència de tancaments a les finestres 
—que en el moment de la intervenció 
només presentaven un enreixat de ferro 
forjat—, que, si bé contribuïa a la neces- 
sària ventilació dels espais, a la vegada 

Eliminació dels revestiments mitjançant microescarpa i 
martell. Calabós 3, mur est. Foto: Arcovaleno Restauro, SL

Descoberta de grafits a punta de bisturí. Calabós 3, mur 
est. Foto: Arcovaleno Restauro, SL
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els paraments —pintura, arrebossaments, 
emblanquinaments—, però també als 
diversos morters afegits per a la reparació 
dels murs, bàsicament usats per al segella-
ment de forats, el tancament de la regata 
de llum i l’anivellament de les superfícies 
murals. Aquests materials presentaven 
composicions, gruixos i coloracions 
diversos, com també diferents graus 
d’adherència a les respectives capes 
subjacents. Els identifiquem de manera 
individualitzada a l’apartat dedicat als 
revestiments de cadascun dels calabossos.

Intervenció de conservació i restauració

La intervenció es va iniciar al calabós 
número 3, on es va constatar la presència de 
nombrosos grafits, la majoria fets amb llapis. 
També es van localitzar grafits incisos, 
normalment sobre un revestiment de guix de 
color blau grisós, que presentava un sòcol llis 
de color blau fosc a la part baixa. Al cala-
bós 4, on els revestiments estaven més 
perduts, la major part dels grafits es trobaven 
en un estrat de color gris fosc. 

Els elements gràfics descoberts, comptabilit-
zats en més de 500 grafits, es troben actual-
ment en procés d’estudi i han estat documen-
tats mitjançant fotografies i fitxes tècniques 
que recullen les informacions més rellevants. 

Els grafits presenten diverses temàtiques i 
continguts d’interès històric sobre la funció 
del castell, i constitueixen un testimoni 
inequívoc sobre la vida als calabossos. 
Destaquen inscripcions relatives als empreso-
naments, signatures, poemes, fulls de 
calendari, dibuixos de rostres, guàrdies 
civils, escenes eròtiques i altres. 

El descobriment del conjunt mural es va fer 
mitjançant l’eliminació mecànica dels 

calabossos han patit al llarg del temps. En 
aquest sentit, destaquem: 

 – Danys mecànics: els revestiments presenta-
ven una gran quantitat de forats, de 
diferents dimensions i a diferents altures, 
on es pressuposen antics elements d’anco-
ratge d’ús incert. A nivell més superficial, 
també es detectaven altres danys derivats 
del mateix ús dels espais, com ara abrasions, 
rascades i cops, ja fossin realitzats de 
manera intencionada o bé fortuïta. A més, 
el calabós 3 també presentava una regata 
de llum oberta per al pas dels cablejats 
elèctrics. Aquesta regata s’iniciava al 
muntant oest de la porta i recorria en 
sentit vertical tot el costat oest del para-
ment nord i, en sentit horitzontal, tota la 
part inferior dels paraments oest i sud. En 
canvi, bona part dels revestiments del 
calabós 4 —sobretot a les parts inferiors i 
fins a mitja altura— presentaven les 
marques d’una operació de repicatge 
anterior que va condicionar en bona 
mesura la conservació dels revestiments. 

 – Elements aliens: tant el calabós 3 com el 4 
presentaven nombrosos claus de ferro i 
tacs de fusta encastats als paraments  
i associats a la presència de forats. Al 
calabós 3 també s’hi van trobar alguns 
cables i aïlladors de porcellana de l’antiga 
instal·lació elèctrica, així com una caixa 
de llums —situada al costat oest del para- 
ment nord— i dos interruptors —situats a 
la part baixa dels murs oest i sud—, 
elements relacionats amb la regata de llum 
esmentada més amunt. 

 – Materials afegits: arreu dels paraments 
s’hi van detectar diversos materials afegits 
al llarg de la història, fruit de les successi-
ves reformes dels espais. Ens referim als 
diversos revestiments afegits per arranjar 

Consolidació amb empaperada puntual i injecció de 
PLM-I®. Calabós 3, mur est. Foto: Arcovaleno 
Restauro, SL

Consolidació mitjançant injecció de PLM-I®. Calabós 3, 
mur nord. Foto: Arcovaleno Restauro, SL
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estètic i, en la mesura que sigui possible, 
comprendre’n el significat i la cronologia en 
funció de l’estratigrafia de cada conjunt 
d’elements.  n Rudi Ranesi, Neus Casal 

revestiments superposats que s’han anat 
afegint al llarg de la història; es va procedir 
per ordre estratigràfic, sempre comprovant 
que les capes superiors no presentessin 
vestigis significatius. 

Bàsicament es va treballar amb microescarpes 
i petits martells, i a punta de bisturí —en sec 
o en humit—, segons el gruix, la duresa i el 
grau d’adhesió dels diversos arrebossaments 
i emblanquinaments de calç o de guix, que 
ocultaven l’estrat amb grafits. Allà on 
aquesta capa presentava pèrdues, es van 
visualitzar també, parcialment, altres grafits 
d’èpoques anteriors realitzats en els estrats 
subjacents.

De manera alternativa i simultània a la 
descoberta, es va dur a terme el procés de 
consolidació dels revestiments per conservar. 
Aquests revestiments presentaven nombroses 
zones de pèrdua, com també esquerdes, 
descohesions i separacions respecte al suport 
mural d’obra de maó. 

El farciment de les descohesions es va fer 
mitjançant la injecció d’un morter de calç 
hidràulica lliure de sals solubles. La readhesió 
dels aixecaments de la fina capa de guix que 
feia de suport als grafits es va fer mitjançant 
la injecció d’una resina acrílica en dispersió 
aquosa. Les zones més delicades van requerir 
una empaperada prèvia —feta amb paper 
Japó i una cola cel·lulòsica—, per evitar 
despreniments de matèria. 

Un cop descobert i estabilitzat el conjunt, 
es va abordar el sistema de presentació, 
mitjançant l’estucada de forats i esquerdes i 
el bisellatge perimetral dels revestiments. 
Amb petites intervencions es va aconseguir 
potenciar al màxim la lectura dels elements 
d’interès. 

Actualment, els grafits i les incisions es 
poden apreciar en tot el seu valor històric i 

Mostra d’un dels grafits catalogat com a inscripció. Estrat 
5, mur est. Foto: Arcovaleno Restauro, SL

Grafit amb escena eròtica. Estrat 5, mur oest. Foto: 
Arcovaleno Restauro, SL
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Descripció de l’edifici 

Es tracta d’un edifici d’estil industrial de 
planta baixa i pis, amb elements decoratius 
de caràcter neoclàssic. De planta rectangu-
lar, està configurat per dues façanes que 
conflueixen en la intersecció dels carrers de 
Ca l’Alegre de Dalt i de Sant Lluís, al barri 
de Gràcia Nova. 

Des del punt de vista compositiu, destaca la 
successió de grans finestrals rectilinis en 
ambdues plantes, quadrats a Sant Lluís i més 
allargats a Ca l’Alegre de Dalt, distribuïts a 
manera de quadrícula. Verticalment, queden 
alineats entre lesenes encoixinades de pedra 
artificial i horitzontalment els separen uns 
emmarcats decoratius de ceràmica. Totes les 
finestres de la planta baixa estan protegides 
per reixes de ferro de formes quadrangulars. 

El parament vertical, revestit amb morter de 
calç d’àrid extrafí, de Ø 0-0,2 mm, presenta 
marcatge d’imitació de carreus amb junta de 
punxó, a excepció dels carreus de l’interior 
dels marcs de ceràmica, que presenten 
juntura vertical tallada en forma de V. 

Tant les cornises superiors de la façana com 
els ampits de les finestres estan decorats amb 
diferents motllures d’estil clàssic. D’aquest 
mateix estil és tot el lateral dret del carrer de 
Sant Lluís, on hi ha una de les portes d’en-
trada a l’edifici, la qual es presenta acabada 
amb un frontó neoclàssic. Igual que les 
lesenes, tots aquests elements en relleu estan 
fabricats amb pedra artificial d’àrid extrafí, 
de Ø 0-0,2 mm. 

Quant al sòl, recorre tota la longitud de la 
façana un sòcol de vora bisellada format per 
plafons d’uns 90 cm, fabricats en pedra 
artificial amb àrid de gra gruixut d’aproxi-
madament Ø 5 mm. Aquest element sobre-
surt de la resta d’elements de la façana.

Estudi cromàtic de la façana

Tal com s’ha dit, en el moment de la inter-
venció la façana presentava una repintada 
generalitzada amb pintura plàstica monocro-
ma de to rosat en tots els elements excepte 
el sòcol, que era de tonalitat vermellosa. 

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Edifici industrial. Restauració de 
pedra artificial.

Durant els treballs de remodelació de 
l’antiga fàbrica de perfums Puig de Gràcia 
—actualment de propietat municipal—, des 
del Departament d’Infraestructures i 
Equipaments de l’Àrea de Qualitat de Vida, 
Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barce-
lona es demana la intervenció del Servei 
d’Arqueologia per assessorar sobre el 
tractament de les façanes. Aquestes façanes 
estan pintades amb una pintura plàstica, poc 
adequada per les característiques i la crono-
logia de l’edifici. S’interpreta, doncs, com un 
acabat relativament recent i, el que ens és 
més important, poc respectuós amb l’obra 
original. A partir d’una inspecció ocular i de 
les dades aportades —entre les quals, l’estudi 
fet pel Gabinet del Color—, es determina la 
presència d’una capa pictòrica de color 
salmó, homogènia, superposada als materials 
originals. 

A proposta del Servei d’Arqueologia, es 
decideix fer un estudi de diagnosi mitjançant 
cales de prospecció arreu de les dues façanes 
de l’edifici. Les cales han permès descobrir 
els materials originals i el seu bon estat de 
conservació. Aquestes circumstàncies i, 
també, l’assessorament tècnic pertinent han 
fet possible plantejar una restauració dirigi-
da a recuperar l’aspecte original de l’obra i 
respectar-ne els valors estètics. El resultat de 
la intervenció ha posat al descobert un 
edifici ric en textures i cromatismes, aconse-
guits gràcies a la combinació de materials  
—la majoria, prefabricats—, exponents 
d’una època —mitjan segle xx— els valors 
constructius de la qual tot just ara comencem 
a descobrir i apreciar. 

Esperem que aquesta experiència comporta-
rà l’inici d’una manera oberta i respectuosa, 
i alhora curiosa, de treballar amb els edificis 
«no patrimonials» del nostre patrimoni. 
Sense aquests edificis, la ciutat es pot arribar 
a desproveir d’allò que mostra la seva evolu-
ció, la seva història, el seu caràcter i la seva 
varietat. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de Ca l’Alegre de 
Dalt, 5 / Carrer de Sant 
Lluís, 90-92

Districte
Gràcia

Nom singular
Centre de Serveis Socials 
- Gràcia Nova. Edifici 
industrial

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona 

Direcció tècnica
Cristina Macho

Empreses de 
conservació-restauració 
Cryologica Team 
An conservació-
restauració 

Equip de restauració
Cristina Macho, Albert 
Vila, Elisenda Pedrosa, 
Nicola de la Aldea 

Fotografia
Servei d’Arqueologia

Centre de Serveis Socials - Gràcia 
Nova. Edifici industrial
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Estat de conservació dels materials originals

Com a conseqüència del pas del temps, 
d’intervencions anteriors i del procés d’elimi-
nació de la pintura existent i de neteja de les 
superfícies, les façanes presentaven diferents 
tipus d’alteracions, com ara restes de pintura 
plàstica i altres materials damunt les superfí-
cies originals. 

L’estuc estava afectat per pèrdues matèriques 
de diferent profunditat, com ara abrasions 
superficials, fissures, esquerdes i forats que 
deixaven a la vista el morter bastard subja-
cent al morter d’estuc superficial. 

La pedra artificial presentava en general un 
bon estat de conservació respecte a la seva 
integritat matèrica; tan sols cal destacar 
pèrdues puntuals, forats de reparacions i pèr-
dua de junts. Tots els materials estaven 
erosionats superficialment, fet que alterava 
l’aspecte de les textures i el color, amb 
desigualtats cromàtiques evidents. 

Neteja

La retirada de la pintura plàstica es va fer 
mitjançant un sistema industrial a base de 
projecció de gel sec —CO2—, procediment 
escollit tant per no malmetre el substrat com 
per minimitzar les molèsties de pols al 
veïnat. Així, es va poder fer una primera 
neteja general de pintura i pols. Això va 
permetre tenir una idea global de les altera-

La contundència d’aquesta capa de pintura 
arribava a emmascarar no tan sols el color, 
sinó també la qualitat dels acabats originals, 
i n’uniformitzava les diferents textures 
superficials.

Després de l’estudi cromàtic i de materials, 
fet a partir de diferents cales practicades a 
totes les façanes i a diferents alçàries, es 
desprèn que:

 – L’acabat cromàtic original de les façanes 
venia donat a partir dels materials utilit-
zats, tenyits prèviament en massa. 

 – Els paraments verticals d’estuc de calç 
presentaven una tonalitat grisa – ombra 
natural. 

 – Els elements de pedra artificial eren de to 
gris-ocre (més clar que l’estuc), a excepció 
del sòcol, que era gris. 

 – Els marcs decoratius de ceràmica no 
presentaven pintura. 

 – Les reixes metàl·liques de les finestres 
presentaven una capa de mini, sobre la 
qual s’havia aplicat una capa de pintura de 
color negre. 

Intervenció de conservació i restauració 

A partir d’aquests resultats, la proposta 
d’intervenció va preveure dues fases diferen-
ciades: l’eliminació de la capa pictòrica i la 
neteja de les superfícies descobertes, d’una 
banda, i els treballs d’acabat de la façana, 
entre els quals hi havia, principalment, la 
reintegració de zones malmeses, ja fossin de 
volum, de textures o de color. 

Aspecte final de l’edifici antic, restaurat, amb la remunta 
fruit de la remodelació actual. 

Exemple d’una cala de prospecció inicial per comprovar les repintades i la naturalesa 
dels materials originals. 
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pictòric puntual per homogeneïtzar zones 
més difícils d’integrar. 

La tècnica i la naturalesa de les pintures 
utilitzades fou diferent en cada element, en 
funció de les particularitats i les exigències 
dels materials intervinguts: pintura a la calç 
tenyida a l’obra per als estucs i una barreja 
de tècniques i materials pictòrics per unifor-
mar el color general. Els diferents graus 
d’alteració superficial dels materials van ser 
un dels principals problemes a l’hora dels 
acabats, atès que la seva absorció feia variar 
de manera molt notòria el color. Uniformar 
aquests diferents comportaments va repre-
sentar un treball força dificultós.

Per fer la reintegració cromàtica de la ceràmi-
ca dels marcs decoratius i amb la voluntat 
d’igualar l’aspecte cromàtic de la superfície, 
es va optar per consolidar-la mitjançant 
l’aplicació d’una única capa de veladura de 
silicat de potassa, tipus lasur de la marca 
Keim. Com a acabat final de protecció i 
d’acabat brillant, s’aplicà «a monyeca» una 
capa de cera microcristal·lina CTS. 

Finalment, les reixes de ferro foren repinta-
des amb dues capes de pintura Oxirite 
Martelé de color gris plata, després d’ha-
ver-ne rascat i netejat les superfícies. 

Aquest article s’ha escrit a partir de l’expe- 
riència portada a terme i de la memòria 
descriptiva dels treballs efectuats, feta per 
Cristina Macho. Els detalls de les dosificacions 
dels productes i de les diferents aplicacions 
es poden consultar a la memòria. 
n Montserrat Pugès Dorca

BIBLIOGRAFIA

MAcHo, c. (2016). Informe final sobre els treballs d’acabat de 
les façanes de l’edifici per a CSS Camp d’en Grassot i EAIA de 
Gràcia, Barcelona. [Inèdit].

cions i actuar de manera selectiva segons la 
zona o l’afectació per tractar. Es van fer 
neteges manuals a zones de difícil accés. 
També es va treballar amb decapants quí-
mics —biodegradable Keim— per eliminar 
restes de pintura persistents.

La reintegració volumètrica i cromàtica

Els volums perduts es van recuperar amb 
morters de calç, i es va actuar en zones 
malmeses, afeblides o susceptibles de dete-
riorament com ara junts oberts, esquerdes, 
forats en pedra artificial i estucs, i erosions i 
fissures presents en els estucs. 

Per a la reintegració volumètrica dels dife-
rents materials, es van elaborar diversos 
morters, i es va variar tant el tipus de calç 
utilitzada —amarada per als estucs i hidràu-
lica per a la pedra artificial— com la natura-
lesa i la granulometria dels àrids i la seva 
composició. Aquesta diferenciació responia a 
la necessitat de reproduir, amb la màxima 
fidelitat possible, les textures i les tonalitats 
dels elements originals i d’utilitzar el material 
més adequat en cada cas. 

La reintegració cromàtica va tenir per objec- 
tiu reproduir la qualitat de l’acabat original, 
respectant la textura dels diversos materials i 
atorgant a la superfície un aspecte natural. 
S’optà per l’aplicació de pintures lleugeres que 
no emmascaressin la textura original. A ban- 
da del tractament general, es va fer retoc 

Detall dels materials recuperats amb les textures que els 
caracteritzen.  
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ció devia estar tallada, cap al sud, pel límit 
de la finca actual i, cap a l’est, per una sitja. 
En el moment de la descoberta se’n conserva-
va una cantonada amb dues parets, l’amida-
ment de les quals era de 127 x 25 cm la paret 
oest i 69 x 28 cm la paret nord.

En iniciar les tasques de conservació, les 
pintures de les dues parets presentaven una 
capa opaca de terra adherida que impedia 
identificar els motius decoratius. Aquesta 
concreció terrosa era prima i poc sòlida. 
Concrecions més dures afectaven la part 
inferior del mur, a tocar amb l’opus signinum; 
per la consistència de l’alteració pensem que 
es podria tractar de concrecions calcàries.

Un cop eliminada la brutícia, es van poder 
observar esquerdes verticals i horitzontals 
associades a petites pèrdues de la capa 
pictòrica, poc rellevants per a la comprensió 
de la iconografia.

L’alteració principal que afecta la lectura de 
la decoració són taques fosques, més accen- 
tuades a la paret oest. Es tracta d’un conjunt 
de taques circulars que van del color marró 
fins al negre, d’intensitat variable. La forma i 
la repartició de les taques podrien indicar 
que es tracta d’una bioalteració, com ara 
fongs o bacteris. Finalment, cal destacar una 
feble erosió de la capa pictòrica, majoritària-
ment a la paret oest.

A més de les pintures in situ, es van trobar 
una quarantena de fragments de pintura 
mural a la sitja propera a l’habitació. La 
majoria són de color blanc, tot i que una 

Cronologia: Segles I-V. 
Paraules clau: Pintura mural. Fresc. Morter. 
Arrencament. Vil·la romana. 

Introducció

Aquesta intervenció de conservació i restau-
ració està relacionada amb la descoberta de 
les pintures murals romanes recuperades 
durant la intervenció arqueològica en el 
solar que ens ocupa.

Arran d’aquesta descoberta, el juny del 2016, 
es va acordar efectuar cales de neteja amb la 
finalitat de definir el tipus de revestiment i 
de recobriment pictòric presents en dos murs 
d’una habitació. Les primeres proves van 
revelar immediatament la presència de 
motius policroms en ambdues parets. Amb 
la neteja enllestida, es va poder apreciar la 
qualitat de les pintures, tant per la tècnica 
d’execució com pels motius decoratius. 
Aquestes dades, així com el bon estat de 
conservació, van motivar l’arrencament 
d’urgència de les pintures i el seu trasllat al 
laboratori de conservació i restauració del 
Servei d’Arqueologia.

Descripció de l’obra i del seu estat de 
conservació

L’habitació a la qual pertanyien les pintures 
murals devia correspondre a la part residen-
cial d’una vil·la romana. En el moment de 
l’actuació estaven ubicades, respecte a l’àrea 
excavada, a l’extrem sud del solar. L’habita-

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de l’Estació, 11-19

Districte
Sant Andreu

Codi
036/16 

Promotor/Propietari
Inmobiliaria Polse 2014, 
SL

Treballs de conservació-
restauració
Maria Molinas Daví, Kusi 
Colonna-Preti

Direcció de conservació-
restauració
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona

Fotografia
Kusi Colonna-Preti, Maria 
Molinas Daví (Servei 
d’Arqueologia de 
Barcelona)

Carrer de l’Estació, 11-19. 
Recuperació d’un fragment de 
pintura mural romana

Pintures del mur oest després de la neteja. Foto: Servei 
d’Arqueologia

Pintures del mur nord on es poden observar els motius 
de falsos aplacats de marbre. Foto: Servei d’Arqueologia
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L’extracció de les pintures es va dur a terme 
amb escarpes, perpalines, rasquetes i mace-
tes, amb les quals es va aconseguir despren-
dre l’última capa de preparació de les capes 
subjacents. Mitjançant una planxa d’escuma 
de poliestirè extruït com a suport i una 
lleugera pressió amb les mans, vam poder 
extreure la pintura. L’operació va ser reeixi-
da, malgrat el despreniment de cinc frag-
ments de la vora del conjunt engasat. 

Els dos fragments es van embalar amb film 
plàstic alimentari sobre el seu suport per 
poder ser traslladats a l’arxiu arqueològic del 
Museu d’Història de Barcelona.

Observacions sobre la decoració i la tècnica 
d’execució de les pintures

El procés d’extracció ens va permetre 
obtenir coneixements tècnics sobre les capes 
de preparació subjacents a les pintures. Així, 
es podien diferenciar tres capes de prepara-
ció compostes per morter de calç i sorra de 
granulometria similar —amb alguns còdols i 
inclusions que no superen el mig centímetre 
de diàmetre—, que podem descriure de la 
manera següent: 

1. Capa en contacte amb el mur o capa 
d’esquerdejat, per igualar la superfície. El 
gruix variava entre els 2 i els 5 cm i la cara 
exterior presentava un aspecte rugós i un 
color ferruginós.

2. Capa amb un gruix molt variable, d’en-
tre 0,5 i 2 cm, amb la cara exterior menys 
rugosa que la precedent i que presentava 

mitja dotzena són de color granat fosc i 
negre. També destaquen tres fragments amb 
motius lineals de color blau i groc. Cap 
d’aquests fragments no sembla que pertanyi 
als motius decoratius descrits.

Intervenció de conservació i restauració

La primera tasca de conservació va consistir 
en la neteja de les dues parets. Després 
d’haver fet una prova de solubilitat de la capa 
pictòrica en aigua, i haver-ne comprovat la 
resistència, es van eliminar la terra i les 
concrecions mitjançant aigua per aspersió, 
raspalls i bisturí. El resultat va ser molt satis- 
factori, ja que va permetre identificar els 
motius decoratius. No es va considerar oportú, 
en el marc d’aquesta intervenció d’urgència, 
apurar la neteja de les concrecions consistents 
i de les taques negres resistents.

La singularitat de la decoració i, també, 
el bon estat de conservació van justificar 
l’extracció d’urgència de les pintures abans 
del desmuntatge del mur que les suportava. 
D’aquesta manera, van ser consolidades 
i engasades. Amb l’objectiu d’evitar pèrdues 
en el nivell de les vores durant l’extracció, 
vam aplicar un bisell de morter sintètic Artic. 
El seu assecatge ràpid ens va permetre fer 
l’engasat el mateix dia. Per a aquesta tasca 
vam emprar dues capes de gasa de cotó 
prèviament rentades, les quals les vam 
adherir amb resina acrílica Paraloid B-72 
al 20 % en acetona. Es va decidir dividir la 
pintura en dos fragments, separats per  
la cantonada, resseguint l’esquerda vertical.

A l'esquerra, extracció de 
la pintura del mur nord. 
Foto: Servei 
d’Arqueologia

A la dreta, pintura de 
la paret oest després de la 
seva extracció. Foto: 
Servei d’Arqueologia
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traces d’una eina que podria haver servit per 
aplicar el morter. Té el mateix color ferrugi-
nós que la capa 1.

3. Capa d’un gruix d’entre 1 i 3 cm lliscada 
per obtenir una superfície homogènia i 
anivellada per rebre la capa pictòrica.

La tècnica pictòrica emprada sembla que 
fou la del fresc, donada la insolubilitat en 
aigua de la capa pictòrica i la bona resistència 
a una lleugera fricció mecànica amb raspall.

La neteja de les pintures va permetre identifi-
car la decoració, similar a les dues parets, 
organitzada a base de franges diagonals de 
color groc, verd i vermell aplicades en 
degradat sobre un fons blanc que apareix 
entre les franges. Per sobre d’aquestes 
franges, destaquen línies negres verticals i, 
per damunt, una trama d’ovals de color 
granat disposats en diagonal, en sentit 
contrari a les franges. Els motius decoratius 
arriben fins a la intersecció de la paret amb 
el paviment d’opus signinum.

La presència de pintures murals romanes no 
és un fet excepcional en les intervencions 
arqueològiques a Barcelona. Habitualment, 
a les parts baixes dels murs trobem sòcols de 
colors uniformes, com ara els de les pintures 
de la vil·la de la Sagrera. O, també, les 
decoracions imitant plaques de marbre de 
l’aula episcopal del subsol del Museu d’Histò-
ria de Barcelona, per exemple, amb una 
textura similar als aplacats del carrer de 

l’Estació. Un paral·lel particularment 
interessant es troba al jaciment arqueològic 
de la Verrerie de Trinquetaille, descobert a 
Arles (França) el 2014. Els falsos marbrejats 
se situen en el que devia ser el cubiculum 
d’una vil·la romana on hi havia una alcova 
per al llit. Segons els arqueòlegs de l’Institut 
national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP), la domus data del 
segle i aC i les pintures murals devien 
correspondre al segon estil pompeià, situat a 
la Gàl·lia entre el 70 i el 20 aC.1

Conclusió

La intervenció de conservació d’urgència 
de les pintures murals romanes va permetre 
identificar el programa decoratiu i valorar-ne 
la rellevància. Arran d’aquesta apreciació, 
el Servei d’Arqueologia de Barcelona va 
prendre la decisió d’extreure-les per salvar-les 
de la destrucció. L’operació d’arrencament 
va ser reeixida, malgrat el trauma que 
implica per a les pintures una intervenció 
d’aquest tipus.

Les pintures es conserven actualment al ma- 
gatzem del laboratori del Servei d’Arqueologia 
a l’espera de la intervenció de restauració.   
n Kusi Colonna-Preti, Maria Molinas Daví
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Capes de preparació, vista pel revers, de la pintura del mur oest: (1) capa en contacte 
amb el mur; (2) capa més fina que l’anterior i amb marques d’eina; (3) capa més 
homogènia arrencada juntament amb la pintura. Foto: Servei d’Arqueologia
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històriques i el nivell de circulació de la 
planta baixa. 

Estat de conservació i diagnòstic 

L’aspecte general dels quatre basaments, al 
començament de la restauració, es podia 
considerar regular. Si bé l’estat de la pedra 
era bastant bo, la pèrdua de material cons-
tructiu de fonamentació i dels morters de 
rejuntat era força generalitzada. Així, ens 
trobàvem amb pèrdues de material original 
que deixaven espais buits, alguns de dimen-
sions considerables, a causa bàsicament de la 
manca de morter i de la presència de pedres 
en perill de despreniment. També hi havia 
una quantitat notable de brutícia generalitza-
da i de restes de terra, fruit del soterrament de 
les estructures. D’altra banda, els dipòsits 
superficials proporcionaven un aspecte 
vermellós i homogeni que dificultava la 
lectura dels diferents materials constructius. 

Intervenció de conservació i restauració

La intervenció realitzada responia a un criteri 
de mínima intervenció i de conservació dels 

Cronologia: Segle I.
Paraules clau: Aqüeducte romà. Conservació de 
pedra. Exposició de restes arqueològiques.

Introducció

Durant la intervenció arqueològica efectuada 
al solar que ens ocupa durant els anys 2014 
i 2015, en diverses fases, es van posar al 
descobert quatre bases de pilar de l’aqüeduc-
te romà de Barcelona, també anomenat del 
Besòs o de Montcada, datat del segle i dC. 

La decisió de conservar els vestigis de l’antic 
aqüeducte va comportar un canvi en el 
projecte arquitectònic inicial de construcció 
de l’hotel, donada la necessitat d’obtenir un 
espai diàfan que permetés la visualització del 
basament de la construcció romana. 

El fet que les bases ocupessin un volum que 
podem situar a cavall del nivell de pas de 
carrer i el del soterrani va obligar a suspen-
dre-les al forjat de la planta baixa de l’hotel. 
Així, es van crear unes «cistelles» que fan de 
contenidor de tres bases —cal assenyalar que 
la quarta està integrada en una mitgera. 
Aquestes cistelles resolien el problema de la 
diferència de cota entre les estructures 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de les 
Magdalenes, 13-15

Districte
Ciutat Vella

Codi
013/16

Promotor/Propietari
Hotel Catalònia

Empresa de restauració
Arcovaleno Restauro, SL

Direcció tècnica
Rudi Ranesi

Equip
José Luis Palomares, 
Carlos Alias, Melitón 
Sánchez

Fotografia
Arcovaleno Restauro, SL

Carrer de les Magdalenes, 13-15. 
Bases de pilars de l’aqüeducte 
romà 

Visió de conjunt del vestíbul de l’hotel després de la restauració.
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materials constitutius; es va parar una atenció 
especial a aquelles operacions dirigides a 
minimitzar o eliminar les causes que provoca-
ven les alteracions i, així, evitar que aquestes 
alteracions progressessin. 

En primer lloc, es va fer una neteja mecànica 
amb procediments respectuosos amb l’obra 
romana; després d’una primera neteja en sec 
amb aspirador i paletines, es va dur a terme 
una neteja química amb una barreja d’aigua 
i etanol, mitjançant raspalls i esponges. 

Tot seguit es van consolidar els morters 
originals, segellant els forats i les esquerdes 
amb morter de calç de textura i color 
similars a l’obra original, en proporció 1:3. 
Els elements de pedra descalçats que presen-
taven perill de despreniment també es van 
consolidar mitjançant l’aplicació de morter 
de calç, i l’obra de fonamentació es va 
protegir amb geotèxtil, abans de la col·loca-
ció de graves a la rasa.

Pel que fa a l’exposició de les bases, en el 
projecte es va preveure adaptar la solució a la 
forma i el dimensionament de cadascuna. 
Així, dues són visibles a través d’un vidre 
arran de terra, i la de més volum i que 
sobresurt de la cota de pas queda protegida 
mitjançant baranes de vidre. Unes peces de 
fusta de color òxid funcionen com a parets 
laterals del fossat. El fons es va emplenar amb 
una barreja de grava i triturat de vidre, 
ambdós materials inerts.

Basament número 1, després de la restauració. 

Basament número 2. Detall després de la restauració. 

Basament número 3, 
després de la restauració. 

Basament número 2, després de la restauració. 
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Mesures de conservació preventiva 
i manteniment

El tractament de restauració de les bases de 
l’aqüeducte ha d’anar acompanyat d’unes 
pràctiques de manteniment periòdic que 
segueixi el protocol definit pel Servei 
d’Arqueologia de l’Ajuntament. Per al 
manteniment cal seguir els criteris més 
apropiats de neteja i fer servir aparells 
d’aspiració, escombres, paletines i raspalls que 
no malmetin les restes i que en garanteixin la 
lectura i la conservació correctes.  n Rudi 
Ranesi
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De totes aquestes operacions de conservació i 
restauració, en aquest article hem volgut 
destacar els treballs de restitució de volums 
fets al baluard, concretament a les zones 
afectades per l’antiga carretera N-II i en un 
soterrani modern. Les dimensions i la dificul-
tat que comportava el treball de restauració 
han implicat la restitució de bona part del 
mur del baluard a la banda localitzada al pati 
del carrer de Manso, afectada probablement 
als anys setanta per la construcció d’uns 
soterranis del mateix mercat, en desús en el 
moment d’aquesta remodelació.

L’objectiu bàsic de la intervenció va ser la 
conservació dels elements patrimonials, per 
facilitar-ne la lectura i la convivència amb 
una plaça pública urbana, amb tot el que 
això comporta. Així, s’ha intentat minimitzar 
el manteniment sempre necessari per a la 
presentació correcta d’aquest tipus de 
patrimoni en aquest entorn. 

La singularitat d’aquest treball va ser la 
voluntat d’incloure aquestes estructures com 
a murs que delimiten un espai públic total-
ment nou, semiobert, però amb totes les 
comoditats tècniques i de seguretat que 
requereixen aquest tipus d’espais dins d’un 
mercat actual i modern: escales mecàniques, 

Cronologia: Segles XVI i XVII. Època moderna.
Paraules clau: Baluard de Sant Antoni. 
Contraescarpa. Muralla. Encofrat de calç.

El solar que ocupa el Mercat de Sant Antoni 
ha estat objecte de diverses campanyes 
d’intervencions arqueològiques des dels 
primers sondejos, l’any 2007, fins avui. Un 
dels resultats més espectaculars d’aquestes 
intervencions ha estat la localització dels 
sistemes defensius dels segles xvi i xvii de la 
ciutat de Barcelona, el baluard de Sant 
Antoni i la contraescarpa.

El treball conjunt entre l’Institut Municipal 
de Mercats de Barcelona, l’Institut de 
Cultura de Barcelona, el Departament  
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i 
els tècnics redactors del projecte de reforma 
del Mercat de Sant Antoni ha fet possible la 
modificació del projecte inicial per incorpo-
rar aquestes grans estructures arqueològi-
ques als espais públics de la planta –1.

S’ha intervingut en la totalitat de les estruc-
tures defensives en diferents fases de treball: 
neteja, obturació de forats i reposició de 
morter de junts. També s’han reintegrat 
volums i s’han protegit les crestes dels murs, 
tant de la contraescarpa com del baluard.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Comte 
d’Urgell, 1b / Carrer de 
Manso, 55-57 / Carrer 
del Comte Borrell, 56b / 
Carrer de Tamarit, 154b

Districte
Eixample

Nom singular
Mercat de Sant Antoni. 
Baluard de Sant Antoni. 
Restitució de volums

Codi
003/12

Motiu
Projecte d’execució de la 
remodelació del Mercat 
de Sant Antoni

Promotor/Propietari
Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona

Treballs de conservació-
restauració
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Subministradora del 
formigó de calç
Hormiconsa, SA

Equip
Alejandra Miró Mangin 
(direcció); Rosa Marina 
Ruiz, María José García 
Mulero, Alfonsa Saavedra 
Rol, Diana Amade Rovira, 
Agustín Gamarra 
Campuzano, Montserrat 
Soriano Presumido

Fotografia
Agustín Gamarra 
Campuzano, Alejandra 
Miró Mangin

Mercat de Sant Antoni. Baluard de 
Sant Antoni. Restitució de volums

Restes del baluard de Sant Antoni, abans d’iniciar els treballs de restauració.
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impermeabilitzacions, paviments moderns, 
entre d’altres, que implica que hi hagi 
persones que circulin més o menys a prop 
dels paraments de pedra i materials moderns 
i que, necessàriament, entren en contacte 
amb els materials constructius originals.

La restitució volumètrica de les mancances 
més pronunciades a la cresta del baluard 
permet facilitar les tasques de neteja i 
manteniment, alhora que millora la seva 
integració estètica d’aquesta gran estructura 
dins del conjunt arquitectònic de l’edifici del 
Mercat de Sant Antoni i dels seus nous espais 
urbans, totalment renovats i actualitzats.

La reconstrucció dels paraments perduts es 
va fer amb pedra recuperada de les parts de 
la contraescarpa que es va haver de desmun-
tar per obrir el pas cap a la zona comercial 
de la planta –1 i per adequar el nou equipa-
ment urbà als paràmetres de seguretat 
d’evacuació de persones en espais públics 
que marca la llei. Aquests carreus recuperats, 
exactament 294 unitats, es van assentar en 
un total de deu filades regulars, damunt de 
morter de calç hidràulica amb càrregues 
seleccionades, perquè es comportin de mane-
ra molt similar als materials constructius 
originals. Els morters es van definir i dosifi-
car després de diverses proves d’adhesió i 
amb l’acabat final aprovat i d’acord amb la 
direcció facultativa.

El tram del baluard conservat al mercat té un 
total de 15 m lineals de parament, amb una 
alçària mitjana de 3,20 m, una base massissa 
d’uns 4 m i un angle d’inclinació del para-
ment de 10 graus respecte de la vertical. 

La tècnica constructiva també va ser la matei-
xa que l’original, i durant l’assentament dels 
carreus es va seguir un fil tensat entre les 
cares del parament per reconstruir, compro-
vant l’angle d’inclinació, i es va fixar la 
posició amb fragments petits de pedra,  
a cadascuna de les filades. 

La peculiaritat d’aquest treball va ser el 
gruix de la reintegració que calia fer en 
aquesta part del baluard, amb 3,50 m a la 
base i que es va reduint progressivament fins 
als 1,80 m del coronament. La gran quantitat 
de material de farciment que això comporta-
va i la necessitat que aquests materials fossin 
tan afins com fos possible amb els materials 
de construcció originals del baluard van fer 
que calgués cercar solucions per optimitzar 
els recursos de l’obra, necessaris per a la 
realització de la reconstrucció d’aquest gran 
volum.

Treballs de muntatge de l’encofrat per fer el nucli de l’estructura.

El sistema d’encofrat llest per rebre el formigó de calç hidràulica.

Un cop desencofrat el nucli, continuen els treballs de restitució del parament amb 
pedra i morter de calç.
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exemples a la recent excavació arqueològica 
del carrer del Sotstinent Navarro, i a la 
mateixa muralla.

La reconstrucció d’aquesta gran pèrdua de 
l’estructura va finalitzar amb el cobriment 
d’aquest nou nucli d’encofrat de formigó de 
calç hidràulica, amb les dues últimes filades 
de pedra i morter de calç, fins a arribar una 
mica per sota de l’alçària màxima conserva-
da a la punta del baluard.  n Agustín 
Gamarra Campuzano

BIBLIOGRAFIA

Angás, J.; HinoJo, E. (2016). «Documentación tridimensional 
mediante escáner láser 3D y técnicas fotogramétricas del 
baluarte de Sant Antoni (Barcelona): democratización y 
valorización de resultados». II Jornades de Patrimoni 
Defensiu d’Època Moderna. Figueres: Ministeri de Defensa, 
p. 193-208.

gAMArrA cAMpuzAno, A. (2016). «Mercat de Sant Antoni. 
Jaciment romà». Anuari d’arqueologia i patrimoni de 
Barcelona 2014, p. 230-231.

HinoJo gArcíA, E. (2010). «Mercat de Sant Antoni». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2009, p. 82-87.

HinoJo gArcíA, E. (2012). «Mercat de Sant Antoni». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2011, p. 104-106. 

HinoJo gArcíA, E. (2014). «Mercat de Sant Antoni». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2012, p. 116-120.

HinoJo gArcíA, E. (2015a). «La fortificació abaluardada a la 
Barcelona del segle XVII». V Congrés d’Arqueologia Medieval i 
Moderna a Catalunya. Barcelona: Ajuntament de Barcelona-
ACRAM, p. 281-288.

HinoJo gArcíA, E. (2015b). «Mercat de Sant Antoni». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, p. 94-95.

HinoJo gArcíA, E. (2016). «Mercat de Sant Antoni». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 131-138.

sáncHez gil De Montes, J. (2012). «Mercat de Sant Antoni». 
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2011,  
p. 102-103.

La restitució es va fer combinant els treballs 
de reconstrucció del parament vist del 
baluard —fets de manera manual— amb la 
reconstrucció de bona part del nucli de 
l’estructura, mitjançant un encofrat continu 
de formigó de calç hidràulica. És important 
destacar la característica especial d’aquest 
formigó, ja que es va dosificar en una planta 
de formigó industrial i es va elaborar, 
transportar i bombejar en un camió formigo-
nera, de la mateixa manera que es faria amb 
un formigó estàndard de ciment pòrtland. 
La construcció del nucli del mur amb aquest 
material i amb tècnica d’encofrat «tradicio-
nal» es diferencia dels treballs habituals 
similars en què l’estructura no és armada 
amb ferro. La garantia de perdurabilitat dels 
encofrats amb formigó de calç ve ja de 
l’època romana, i a Barcelona en tenim bons 

Detall dels treballs de restitució del parament del baluard.

Vista general un cop acabada la reintegració del baluard. 
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D’altres més petits són anelles, agulles de 
cap, petits claus, anells i alguns fragments 
indeterminats de bronze, coure i plom.

Monedes de coure i bronze

L’estat de conservació de les monedes era 
acceptable, excepte en un 25 % del conjunt, 
molt afectades per processos de mineralitza-
ció i pèrdua de metall. Algunes estaven molt 
desgastades, i la majoria presentaven brutícia 
superficial en forma de concrecions terroses; 
algunes amb petites pedres molt adherides.

L’eliminació mecànica a punta de bisturí i 
sota lupa binocular de les concrecions es va 
completar en algun cas amb la immersió en 
EDTA al 10 % en aigua destil·lada. 

Els clorurs detectats a la cambra d’humitat 
durant 24 hores van ser tractats, la gran 
majoria, mitjançant l’aplicació puntual 
d’òxid de plata amb posterior neutralització 
i assecatge en armari estufa a 40 °C du-
rant 30 minuts, seguit d’un nou control en 
campana d’humitat, durant 48 hores.

Posteriorment a l’assecatge de les peces, es va 
fer el procés d’inhibició amb timol al 2 % en 
etanol, durant dues hores, i es va consolidar 
amb PVA al 2 % en etanol durant una hora.

Cronologia: Segles XIV-XVII. 
Paraules clau: Metall. Vidre. Material orgànic 
arqueològic.

Els objectes recuperats a l’excavació arqueo-
lògica corresponen a peces de coure i bronze 
com ara agulles, nanses, un fragment d’aplic, 
un picarol, una sivella, dues culleres i 
monedes de coure i billó. El conjunt també 
inclou un anell de vidre, una cullera de 
nacre i dos petits daus d’os. 

L’objectiu dels treballs de conservació i 
restauració fou efectuar la neteja i l’estabilit-
zació de les peces per recuperar al màxim el 
seu aspecte original i donar informació sobre 
la seva naturalesa i cronologia.

VIDRE

Es va restaurar una peça de vidre. Es tracta 
d’un petit anell sencer de diverses tonalitats. 
Presentava brutícia superficial en forma de 
dipòsits terrossos. La neteja es va fer mecàni-
cament amb hisop de cotó impregnat en 
etanol.

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. 
Casa Corrales

Codi
053/16

Promotor/Propietari
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL 

Direcció tècnica
Antoni Fernández 
Espinosa

Treballs de conservació-
restauració
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Equip
Agustín Gamarra 
Campuzano, María José 
García Mulero, Sara 
Benito Hidalgo, Lluïsa 
Matas i Vilaró

Fotografia
María José García Mulero

Antic Mercat del Born. Casa 
Corrales

METALLS

Es van restaurar tretze monedes de coure i 
quatre de billó. Entre els objectes, les peces 
més rellevants són una possible petita clau de 
pas i un pes de balança, una petita espàtula, 
dues culleres, una placa de forma arrodoni-
da amb un orifici quadrat i un picarol.
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Com a peces singulars apareixen una placa 
de forma rodona amb un orifici quadrangu-
lar —potser per inserir un clau, similar a la 
funció d’una volandera— i una petita peça 
quadrangular que ens fa pensar en un pes de 
balança. 

Altres peces destacables són dues culleres en 
molt bon estat de conservació, una petita 
sivella i un picarol. Presentaven brutícia 
superficial, carbonats i òxids. Només en el 
cas d’una de les culleres fou necessària la 
immersió de la peça en un bany de B-70, 
durant una hora, amb posterior neutralitza-
ció, per la presència de clorurs. 

Objectes de bronze i coure

Els tractaments aplicats a les peces de bronze 
i coure foren similars a les monedes, pel que 
fa a la fase d’inhibició i consolidació. 

Destaquem una petita clau de pas en molt 
bon estat de conservació. La peça, de forma 
allargada amb un element decoratiu a la part 
superior, presentava brutícia superficial, 
carbonats i òxids, eliminats mecànicament 
amb bisturí sota lupa binocular i mitjançant 
aplicació de microesferes de vidre amb el 
microabrasímetre.

MATERIAL INORGÀNIC DE NACRE I OS

El conjunt del material inorgànic està consti-
tuït per tres elements. Una peça singular és 
una cullera incompleta de nacre amb decora-
ció al mànec en forma de línies rectes paral-
leles. La neteja es va fer amb una solució 
mixta al 50 % d’aigua destil·lada i etanol.   
n María José García Mulero
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Cronologia: Segles XIV-XIX.
Paraules clau: Conservació-restauració. Metall 
arqueològic.

En el marc de les obres d’urbanització de la 
zona del baluard de Migdia per fer-lo accessi-
ble als visitants, es van dur a terme durant 
l’any 2016 dues intervencions arqueològiques. 
Les peces arqueològiques, objecte d’aquest 
article, corresponen a una d’aquestes inter-
vencions. Es tracta d’un conjunt de peces 
representatives de la vida quotidiana, la 
majoria del segle xvi. La preservació i l’estudi 
d’alguns d’aquests materials van fer necessari 
un tractament específic pel que fa a la neteja, 
l’estabilització i la restauració dels materials. 
Aquest fou el cas de catorze monedes de 
bronze i una de billó i, també, de 168 objectes 
de bronze, entre els quals hi ha cadenetes, 
aplics, sivelles, didals, agulles, tubets, guaspes, 
claus, plaques i altres d’indeterminats. 

Es resumeixen a grans trets l’estat de conser-
vació dels objectes i els treballs que es van 
portar a terme.

Les alteracions que presentaven els objectes 
de bronze eren diverses: s’observaven grans 
quantitats de carbonats, òxids i alguns 
clorurs que afectaven el bronze i dificultaven 
o fins i tot impedien la lectura de les mone-
des i de la majoria d’objectes. 

Els tractaments de conservació i restauració 
van preveure les operacions següents:

Objectes i monedes de bronze

 – Neteja, per eliminar terra i concrecions, 
amb bisturí, micromotor amb diferents 
tipus de moles i raspall metàl·lic, sota la 
lupa binocular.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de la 
Marquesa, 2-6

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Baluard de Migdia

Codi
109/15

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Mikel Soberón Rodríguez

Treballs de conservació-
restauració
ABAC. Conservació i 
Restauració, SL

Equip
Laia Abelló Sumpsi, 
Maria Molinas Daví

Fotografia
Laia Abelló Sumpsi, 
Maria Molinas Daví

Baluard de Migdia

Pesal de florí o pacífic de la segona meitat del segle xv o 
primera meitat del segle xvi. Foto: Laia Abelló

Dobler fals (?) de Joana i Carles, 1523-1555. Foto: Laia 
Abelló

10 cèntims del Govern Provisional, 1870. Foto: Laia 
Abelló

Sivella i aplic de la primera meitat del segle xvi. Foto: 
Maria Molinas

 – Tractaments químics per a l’eliminació 
dels carbonats, els òxids i els clorurs amb 
els tractaments d’AMT, el B-70. Els clorurs 
puntuals es van tractar amb el procedi-
ment de l’òxid de plata.

 – 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. 
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Moneda de billó

Neteja amb bisturí per eliminar terra i 
concrecions, sota la lupa binocular.

Tractaments químics per a l’eliminació dels 
carbonats i els sulfurs amb diferents banys 
d’àcid fòrmic dissolt al 15 % en aigua 
desionitzada. El tractament es va intercalar 
amb neteja mecànica feta amb raspall i 
bisturí i, finalment, es neutralitzà l’acció de 
l’àcid amb aigua destil·lada.

Les restes de corrosió superficial es van 
eliminar mitjançant fricció amb un drap de 
cotó humitejat amb una mescla d’alcohol i 
bicarbonat en pols.

Inhibició del metall amb un bany de cloro-
fil·la diluïda al 0,1 % en etanol, durant tres 
hores.

Cadeneta de la primera meitat del segle xvi. Foto: Maria 
Molinas

Claus de bronze de la primera meitat del segle xvi. Foto: 
Laia Abelló

Billó. Diner de Pere III, 
1336-1387. Foto: Laia 
Abelló

Consolidació per immersió, amb resina 
acrílica (Paraloid B-72) al 2 % diluïda en 
acetona. 

L’emmagatzematge de totes les peces tracta-
des es va fer amb bosses i caixes de polietilè. 
I la documentació de tot el procés de conser-
vació i restauració d’aquest conjunt de ma- 
terials 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
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algun costat. La pena és corbada i està divi- 
dida en dues pues o dents. L’ull és de forma 
rectangular amb les cantonades lleugerament 
arrodonides. El mànec és de fusta, llarg i de 
secció ovalada. Durant el procés de restaura-
ció es va localitzar un reforç o abraçadora de 
ferro en una zona del mànec de fusta, que 
tenia més o menys la mateixa distància 
respecte a la peça de ferro que la de l’aixa. 
Aquesta abraçadora fa pensar en un reforç 
per evitar el trencament del mànec en 
colpejar, tot i que no es coneixen peces 
d’aquesta època amb aquest «complement».

En el moment de la intervenció, bona part de 
les dues eines es presentava com una amalga-
ma de concreció feta d’òxids de ferro i sorra, 

Cronologia: Segle XV.
Paraules clau: Baluard de Migdia. Aixa. Martell. 
Ferro. Fusta. Restauració. Mineralització.

Les peces que presentem en aquest article, 
l’aixa i el martell, estan relacionades estreta-
ment —per cronologia, procedència, tipus 
de material i causes i productes d’alteració— 
amb l’espasa publicada en l’anterior Anuari.1

Amb peces d’aquesta naturalesa, a l’hora 
d’establir l’extracció i els tractaments de 
conservació i restauració posteriors es 
plantegen grans reptes. Ja des del moment de 
la seva descoberta és imprescindible establir 
unes mesures de conservació i manipulació, 
les quals caldrà mantenir i adaptar fins al 
final del tractament de restauració.

Descripció i estat de conservació

Es tracta d’una aixa i d’un martell del 
segle xv, compostos per una peça d’acer i un 
mànec de fusta.

En el cas que ens ocupa, l’aixa té una fulla 
d’acer plana amb un extrem ample on hi ha 
el tall, i l’altre extrem, en forma de taló, que 
no sobresurt del mànec de fusta. Una de les 
dues cares de la fulla mostra una incisió, 
d’un extrem a l’altre, amb un dibuix d’espi-
ga. El mànec de fusta és llarg, amb un 
extrem de secció ovalada i l’altre en forma 
de taló. Està emmanegada amb una anella de 
ferro que abraça el taló de fusta i subjecta la 
fulla. Durant el procés de restauració es va 
localitzar un reforç o abraçadora de ferro en 
una zona del mànec de fusta.

Entre totes les variants de martell que hi ha 
dels diferents oficis que n’utilitzen, podríem 
dir que aquest es troba dins de la família de 
martells grans d’orelles o de peu de cabra, que 
serveixen per clavar i desclavar. A la part 
d’acer del martell distingim el cap i la pena, 
a més de l’ull, per on passa el mànec. El cap, 
extrem que serveix per picar, és paral·lelepi-
pèdic, molt probablement sisavat, tot i que el 
seu mal estat de conservació podria amagar 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Plaça de Pau Vila, 12-13b / 
Carrer del Doctor 
Aiguader, 1-27 / Carrer 
de la Marquesa, 2-6

Districte 
Ciutat Vella

Nom singular
Baluard de Migdia

Codi 
096/06

Promotor/Propietari
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona / Ajuntament 
de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció arqueològica
Mikel Soberón Rodríguez

Treballs de conservació-
restauració 
ÀBAC. Conservació-
Restauració, SL

Equip
Maria Molinas Daví, Mar 
Valiente Martínez

Estat dels treballs 
En procés

Fotografia 
Maria Molinas Daví

Baluard de Migdia. Restauració 
d’una aixa i un martell

1. Vegeu: molinAS, m.; PugèS, m. (2017) «Baluard de Migdia. Restauració d’una espasa». 
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015, p. 232-233.

Aixa i martell in situ abans de la seva extracció.
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en facilità el tractament de conservació i res- 
tauració, atès que són materials de natura-
lesa totalment diferent. És per aquest motiu 
que els tractaments que es van fer a les zones 
mineralitzades de les peces foren completa-
ment diferents dels de les zones que no ho 
estaven.

Tractament del ferro i la fusta mineralitzats

El primer pas va consistir en l’assecatge 
progressiu i controlat de la part de ferro i 
fusta mineralitzada. Aquest assecatge es va 
fer a partir de la combinació de banys 
d’aigua i alcohol a proporcions cada vegada 
més reduïdes d’aigua fins a arribar a un bany 
amb alcohol al 100 % durant 24 hores i, en 
darrera instància, fer l’assecatge a tempera-
tura ambient.

Assecades les peces, s’inicià el procés per 
eliminar la concreció sòlida, que, com hem 
dit, era d’una gruixària important, amb 
diferents sistemes mecànics. Es van projectar 
àrids a pressió —corindó i silicat— fins a 
reduir al màxim el gruix de la concreció. Un 
cop rebaixat el gruix, es van utilitzar mèto-
des que permeten més control i precisió, com 
ara el micromotor i la turbina recta, amb 
broques de diamant, per poder arribar a  
la superfície de la peça sense malmetre-la.

Durant aquest procés es va observar que 
algunes parts de ferro —el taló i l’encaix de 
la fulla de l’aixa— estaven pràcticament 
perdudes, però que, gràcies a la concreció es 
conservava, en negatiu, la forma de la peça 

amb inclusió de pedres de diferents grandà-
ries, de gruixària i pes importants. Es feia 
evident que la concreció es reduïa a mesura 
que s’allunyava de la part de ferro de les 
peces, de manera que a l’extrem del mànec 
la fusta estava lliure de concrecions. Per tant, 
vam observar que la corrosió del ferro havia 
exercit de protector de la fusta mitjançant un 
procés de mineralització. On no hi havia 
aquesta protecció, la fusta del mànec estava 
totalment debilitada estructuralment. 
Estava saturada d’aigua, havia perdut volum, 
consistència i resistència mecànica, era tova, 
porosa i permeable, també havia sofert un 
canvi de color i s’observaven múltiples 
fissures. D’altra banda, el ferro es trobava en 
mal estat de conservació, per raó que havia 
perdut molt metall en oxidar-se, presentava 
clorurs i estava molt laminat. La peça tenia 
pèrdues importants que n’afectaven  
l’estabilitat. 

Com a mesura preventiva abans de poder 
intervenir-hi, l’aixa i el martell es van con- 
servar submergits en aigua per mantenir-los 
en condicions semblants a les del soterrament 
i intentar-ne el dessalatge gradual. 

Tractament de conservació i restauració

Durant el llarg període en què van estar dipo- 
sitades en aigua, les parts dels mànecs de 
fusta que estaven lliures de concreció es van 
acabar separant de la resta de la peça. Això 

Aixa i martell abans de la 
seva restauració. En 
aquestes imatges només 
es mostra la part de la 
peça mineralitzada.

Embalatge de transport de martell i condicions de 
manteniment amb banys d’aigua de l’aixa. 
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original. Aquest fet va permetre aprofitar la 
corrosió com a motlle i reproduir les parts 
mancants escolant la resina epoxi, Aral-
dit 2020. D’altra banda, les zones amb 
llacunes o molt debilitades es van reproduir 
o reforçar amb l’estuc mal·leable Balsite K, 
de base epoxídica. Els fragments de ferro 
solts o fracturats es van unir amb aquesta 
mateixa resina epoxi.

Com a tractament final, es van inhibir les parts 
metàl·liques amb àcid tànnic al 5 % barrejat 
amb alcohol, aplicat amb pinzell. La consoli-
dació es va fer mitjançant Paraloid B-48 
al 2 %, dissolt en acetona, també aplicat amb 
pinzell. Les zones de la fusta mineralitzada 
que havien aparegut sota la concreció es van 
hidratar amb oli de llinosa, atès que durant 
el procés d’eliminació es va observar que es 
produïen contraccions de la fusta i petites 
fissures.

Totes les reintegracions o reforços amb la 
resina i l’estuc es van igualar cromàticament 
amb pintures acríliques.

Tractament de la fusta no mineralitzada

Quan es va iniciar el tractament a la part no 
mineralitzada dels mànecs de fusta, un dels 
mànecs —el del martell— ja es trobava 
fracturat en tres trossos. Es tracta d’un total 
de quatre fragments de fusta amarada, 
conservats durant anys en diferents banys 
d’aigua destil·lada juntament amb les parts 
metàl·liques de les peces.

Com ja s’ha comentat, l’estat de conservació 
presentava una degradació molt avançada, al 
límit del col·lapse. Per tant, els processos 
d’hidròlisi que desnaturalitzen la fusta 
estaven molt avançats.

En primer lloc, es va fer el dessalatge.  
A causa de l’exposició de les fustes a les fulles 
de metall, era important fer un nou dessalat-
ge on només hi hagués els fragments de 
fusta. Amb això es pretenia minimitzar el 
risc d’aparició de partícules metàl·liques que 
poguessin accelerar el procés de degradació 
de la fusta.

Finalitzat el dessalatge, es va iniciar el procés 
d’estabilització, que va consistir a submergir 
la peça en un seguit de banys en una dissolu-
ció d’aigua i resina hidrosoluble PEG 4000, 
a diferents concentracions. La primera fase 
consistí en una impregnació al 20 % durant 
sis mesos, i la segona fase va durar el mateix 
temps però es va anar augmentant progressi-

Martell a mig procés de restauració. 

Tractament de consolidació dels mànecs de fusta amb PEG 4000. 

Aixa a mig procés de restauració. 
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vament la concentració de PEG 4000 fins 
al 30 %. Aquest procés es va dur a terme en 
un recipient amb un sistema de filtratge de 
rajos UVC, que actua de biocida físic, i amb 
circulació constant d’aigua, cosa que evita la 
proliferació de bacteris anaeròbics. 

Tancament

La finalització del tractament de la fusta està 
pendent, en aquests moments, de la fase 
d’assecatge per liofilització.  n Maria 
Molinas Davi, Mar Valiente Pérez
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per a l’eliminació dels òxids i els carbo-
nats, amb hexametafosfat sòdic i àcid 
fòrmic.

 – 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 el 2 % en 
alcohol durant uns quants segons. 

Cronologia: Segles XVII i XVIII.
Paraules clau: Metall arqueològic. Conservació-
restauració.

En el marc de la transformació de l’antic Mer-
cat del Born com a centre cultural i de l’accés 
dels visitants a les restes arqueològiques, es 
van fer unes actuacions d’excavació, conserva-
ció i consolidació en 25 punts distribuïts pels 
carrers i les cases del recorregut que estaven 
esfondrats o eren clavegueres sense cobertes. 
Fruit d’aquesta intervenció es van recuperar 
objectes de la vida quotidiana amb cronolo-
gies de finals del segle xvii i principis del 
segle xviii. La preservació i l’estudi d’alguns 
d’aquests materials en fan necessari el 
tractament específic quant a la neteja, 
l’estabilització i la restauració dels materials. 
Aquest és el cas de diversos fragments de 
vidre, set monedes de bronze i una d’argent, 
nou objectes de bronze —agulles, botons, un 
possible picarol, entre d’altres, a més de dos 
objectes de plom (una bala i unes tires)— 
i 38 objectes de ferro. 

A grans trets i agrupats per materials, es 
presenta un resum del seu estat de conserva-
ció i dels treballs portats a terme. 

Les alteracions que presenten els objectes 
de metall són diverses. En el cas dels ferros 
es caracteritzen per gruixos importants de 
concrecions i aixecament de capes per 
exfoliació, a més de la presència d’òxids. 
Diferents productes de corrosió ataquen els 
bronzes i la plata; en canvi, els objectes de 
plom només presenten brutícia superficial. 
Pel que fa als fragments de vidre, l’estat de 
conservació és força bo, ja que tan sols 
presenten restes de terra, irisacions i opacitat.

Els tractaments de conservació i restauració 
van preveure les operacions següents:

Objectes i moneda de bronze

Neteja per eliminar terra i concrecions amb 
bisturí i micromotor amb diferents tipus de 
moles i raspall metàl·lic, sota la lupa binocu-
lar.

 – Tractaments químics per a l’eliminació 
dels clorurs amb AMT i òxid de plata i, 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer Comercial, 2 / 
Carrer de la Rivera, 3 / 
Carrer de la Fusina, 4 / 
Plaça Comercial, s/n

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Born. Mercat

Codi
064/12

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona 

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Isabel Pereira

Treballs de conservació-
restauració
ABAC. Conservació i 
Restauració, SL

Equip
Anna Bertral, Maria 
Molinas Daví

Fotografia
Anna Bertral, Maria 
Molinas Daví

Born. Mercat

Diner de l’arxiduc Carles, seca de Saragossa, del 
1706-1710 (segons estudi de Montserrat Berdún). Foto: 
Maria Molinas

Moneda d’aliatges de plata

 – Neteja per eliminar terra i concrecions 
amb bisturí sota la lupa binocular.

 – Tractaments químics per a l’eliminació 
dels carbonats i els sulfurs amb diferents 
banys d’àcid fòrmic dissolt al 15 % en 
aigua desionitzada, intercalats amb neteja 
mecànica feta amb raspall i bisturí, 
i neutralització de les peces amb aigua 
destil·lada.

 – Les restes de corrosió superficial es van 
eliminar mitjançant fricció amb un drap 
de cotó humitejat amb una mescla d’alco-
hol i bicarbonat sòdic en pols. Inhibició 
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Fragments de vidre

 – Neteja inicial en sec amb pinzell, per 
eliminar la brutícia superficial. 

 – Neteja en humit, per eliminar restes de 
brutícia productes de degradació, amb 
aigua destil·lada i alcohol —mixta 
al 50 %— aplicats amb pinzell.

Tancament

L’emmagatzematge de totes les peces tracta-
des es va fer amb bosses i caixes de polietilè. 
La documentació de tot el procés de conserva-
ció i restauració d’aquest conjunt de materials 
es va elaborar seguint el model de fitxes habi- 
tual, una còpia de les quals es va incorporar a 
la memòria de la intervenció arqueològica.  
n Maria Molinas Daví
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del metall amb un bany de clorofil·la diluï-
da al 0,1 % en etanol, durant tres hores.

 – Consolidació per immersió, amb resina 
acrílica (Paraloid B-72) al 2 % diluïda en 
acetona. 

Objectes de ferro

Dels 38 elements de ferro recuperats —entre 
els quals hi ha un mànec, una tija, una 
possible frontissa i una possible guaspa,  
a més d’alguns objectes indeterminats—, es 
van seleccionar quatre peces per fer el 
tractament complet. La majoria, però, van 
rebre una neteja superficial per identifi-
car-los, estudiar-los i, finalment, embalar-los 
de manera adequada.

 – Neteja inicial per eliminar la terra i les 
concrecions. Fou necessari, segons la peça 
i els dipòsits que presentava, procedir amb 
diversos mitjans: bisturí, projecció de 
silicat d’alumini i microesferes de vidre o 
també amb micromotor o turbina recta 
amb moles de diamant.

 – Inhibició amb un bany d’àcid tànnic diluït 
al 3 % en alcohol, durant uns quants 
segons.

 – No es va fer tractament de consolidació 
final.

Mànec o nansa de ferro. Foto: Maria Molinas

Frontissa de ferro de petites dimensions. Foto: Maria 
Molinas

Possible guaspa de ferro amb peça de bronze 
(possiblement, una moneda) a l’interior. Foto: Maria 
Molinas
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aquest objectiu, es va decidir fer una impreg-
nació amb PEG 4000 i un assecatge per 
liofilització. El polietilenglicol (PEG) és una 
resina hidrosoluble que es manté sòlida a 
temperatura ambient.

La mateixa aigua que va permetre la conser-
vació de la fusta durant el seu enterrament va 

Cronologia: Segles XVII-XVIII.
Paraules clau: PEG. Liofilització. Fusta amarada 
d’aigua. 

En el decurs de la intervenció arqueològica 
efectuada a la plaça del Duc de Medinace- 
li, 1-1b durant els anys 2012-2013 es van 
recuperar una sèrie de peces —i de frag-
ments d’objectes no identificats— de fusta 
amarada d’aigua: 

 – 8 culleres i cullerots

 – 1 forquilla amb decoració incisa

 – 5 fragments de mànec de cullera

 – 1 mànec de ganivet amb ferro

 – 3 talons de sabata

 – 1 tap

 – 75-80 fragments d’elements escultòrics

 – 1 galleda de fusta amb les anelles de ferro

 – 8 dovelles senceres de galleda i diversos 
fragments

 – 4 bases senceres de galleda

 – 3 mitges bases de galleda

 – 10 fustes indeterminades

 – 1 fusta indeterminada amb clau de ferro

 – 1 frontissa de ferro amb restes de fusta

Des de la seva recuperació, les peces roma-
nien conservades a la reserva del Servei 
d’Arqueologia, pendents de tractament, tot i 
que en condicions preventives de conserva-
ció, és a dir, amb control climàtic i submergi-
des en aigua desionitzada.

En el moment d’iniciar el tractament, quan 
les peces havien estat durant quatre anys a la 
reserva, es va observar que la gran majoria 
presentaven un estat de conservació bo; tot i 
que la consistència de la fusta era tova, les 
peces es podien manipular amb la prudència 
que habitualment requereix aquest tipus de 
material.

Tenint en compte això, es va optar per un 
tractament d’estabilització que permetés 
assecar i exposar les peces i que aquestes 
peces conservessin una forma i un color tan 
pròxims a l’original com fos possible. Amb 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació
Plaça del Duc de 
Medinaceli, 1-1b / Carrer 
Nou de Sant Francesc, 
29-31

Districte
Ciutat Vella

Codi
027/12

Promotor/Propietari
La Llave de Oro

Empresa d’arqueologia
Estrats, Gestió del 
Patrimoni Cultural, SL / 
Abans Serveis Culturals, SL

Direcció tècnica
Jordi Chorén Tosar

Treballs de conservació-
restauració 
Irene García Alonso, Mar 
Valiente Pérez

Estat dels treballs
En curs

Fotografia
Isabel Parra Alé, Dèbora 
Iglesias Bonells (CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP)

Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b 
Carrer Nou de Sant Francesc, 29-31

Culleres i forquilla de fusta. Foto: CRAT, Conservació-
Restauració, SCP

Cubell de fusta amb 
anella metàl·lica. Foto: 
CRAT, Conservació-
Restauració, SCP

Conjunt de culleres i mànecs. Foto: CRAT, Conservació-
Restauració, SCP 
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acabar sent un element constituent dels 
objectes; si l’aigua s’eliminés sense buscar 
algun producte que la reemplacés —aquesta 
és precisament la funció del PEG—, els 
objectes tendirien a la deformació o fins i tot 
a la destrucció. En aquest sentit, el PEG és el 
producte idoni per reemplaçar l’aigua i 
mantenir la forma de l’objecte un cop sec. 

El mètode que es va emprar fou el de la 
impregnació de les peces en una dissolució 
d’aigua i PEG al 20 % durant sis mesos,  
a partir dels quals la concentració s’augmen-
ta. L’objectiu era assolir un 30-35 % de PEG 
dins de la peça. A causa de les propietats 
anticongelants del PEG, en cap cas no es pot 
superar aquest percentatge de concentració, 
atès que per dur a terme un assecatge per lio-
filització es requereix una congelació prèvia 
de la peça.

D’altra banda, els objectes amb parts metàl-
liques es van haver de tractar a part, ja que 
requereixen un altre procediment de restau-
ració. El contacte del metall i la fusta en un 
medi aquàtic pot ocasionar danys en la fusta, 
atès que l’alliberament d’ions metàl·lics 
podria accelerar el procés de degradació del 
material orgànic i acidificar el medi en el 
qual es troben. És per això que, en el cas 
d’objectes compostos per fusta i metall, es va 
decidir afegir un inhibidor dins de la 
dissolució, concretament Hostacor a l’1 %.

Un cop finalitzada aquesta fase d’impregna-
ció, es liofilitzaran els objectes. Aquest procés 
consta de diverses fases: en primer lloc, es 
congelen els objectes impregnats i després 
s’introdueixen en una cambra al buit per 
induir la sublimació de l’aigua, és a dir, 
passar d’estat sòlid a gasós sense passar per 
la fase líquida, cosa que evitarà les tensions 
dins de les estructures de les cèl·lules de la 
fusta i, per tant, que la peça es deformi. 
Aquesta última fase està pendent de realitza-
ció.  n Mar Valiente Pérez, Irene García 
Alonso

BIBLIOGRAFIA

cHorén tosAr, J. (2014). «Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b. 
Carrer Nou de Sant Francesc, 29 i 31». Anuari d’arqueologia i 
patrimoni de Barcelona 2012, p. 71-75.

cHorén tosAr, J. (2015). «Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b. 
Carrer Nou de Sant Francesc, 29-31». Anuari d’arqueologia i 
patrimoni de Barcelona 2013, p. 48-52.

pArrA, i.; iglesiAs, D. (2016). «Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b. 
Carrer Nou de Sant Francesc, 29-31». Anuari d’arqueologia i 
patrimoni de Barcelona 2014, p. 263-274.  



224 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016

FITXA 2

Tipus d’element: Pinces dentades

Quantitat: 1

Material: Bronze

Cronologia: Romana tardoantiga.  
Segles II-V dC 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Fragilitat, deformació i pèrdua de matèria en 
els extrems dentats. 

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol. 

Preventiva: HR entorn del 30 % Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

Cronologia: Segles I-XIX.
Paraules clau: Metall. Consolidació. Reintegració. 

La intervenció arqueològica realitzada entre 
l’agost del 2014 i el setembre del 2015 va 
permetre recuperar una gran quantitat 
d’objectes de diversos materials que foren 
restaurats durant l’any 2016 i que correspo-
nen a un ampli ventall cronològic que va des 
del segle i dC fins al segle xix. 

Es van restaurar un total de 98 monedes, de 
les quals 34 van resultar il·legibles perquè es 
trobaven en molt mal estat de conservació.

Les fitxes que seguidament es presenten 
estan organitzades per èpoques i, dins de les 
èpoques, per tipus de material i funcionalitat.  
n Isabel Parra Alé

ÈPOCA ROMANA

Corresponen a aquesta època una moneda, 
unes pinces dentades possiblement d’ús 
quirúrgic i alguns petits fragments de vidre.

FITXA 1

Tipus d’element: Moneda 

Quantitat: 1

Material: Bronze

Cronologia: Segle III

Tipologia: Antoninià. Emperador Ga- 
liè, 260-268

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de l’encuny. Capa estesa de 
clorurs, desgast general.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de les 
Magdalenes, 13-15 / 
Carrer de n’Amargós, 6-8

Districte
Ciutat Vella

Codi 
046/14

Promotor/Propietari
Arc de Triomf, SL

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Adriana Vilardell 
Fernández

Treballs de conservació-
restauració 
Dèbora Iglesias Bonells, 
Isabel Parra Alé (CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP)

Col·laboració
Lorena Andino Pol, com a 
alumna de l’Escola 
Superior de Conservació 
i Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya

Fotografia
Dèbora Iglesias Bonells, 
Isabel Parra Alé

Carrer de les Magdalenes, 13-15
Carrer de n’Amargós, 6-8
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FITXA 5

Tipus d’element: Getó (objecte de valor 
monetari) 

Quantitat: 1

Material: Llautó

Cronologia: Segle XIV. Florència

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície, 
fragilitat i desgast.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30%. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

gal (1415-1433), mig ral (2) de la seca de 
Porto. Diner de la seca de Barcelona (1) 
sense identificar rei

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de l’encuny. Capa estesa de 
clorurs, desgast general.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT i banys d’àcid fòr- 
mic al 10 % amb neutralitzacions posteriors. 
Campana d’humitat (48 h). Inhibició amb 
timol. Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

ÈPOCA MEDIEVAL

METALL

NUMISMÀTICA

FITXA 3

Tipus d’element: Moneda 

Quantitat: 1

Material: Plata

Cronologia: Segle XV

Tipologia: Ardit d’argent d’Enric IV, Enric V 
o Enric VI d’Anglaterra (1399-1453), seca 
d’Aquitània 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Desgast, fragilitat i deformació generals.

Tractament: Neteja mecànica. 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 3 hores. Consolidació final amb PVA 
al 2 % en alcohol en immersió durant uns 
quants segons.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 4

Tipus d’element: Moneda

Quantitat: 15

Material: Billó/plata

Cronologia: Segles XIII-XV

Tipologia: Pere I (1213), diner de quatern (1); 
Jaume I (1218-1276), diner de tern (4), diner 
de doblenc (1) de la seca de Barcelona, 
òbol (1), diner de tern (2) de la seca de Valèn- 
cia; Jaume II (1291-1327), diner de tern (3) 
de la seca de Barcelona; Joan I de Portu-
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FITXA 9 

Tipus d’element: Ferradura

Quantitat: 1

Material: Ferro

Cronologia: Segle XIII – primera meitat del 
segle XIV 

ÚS PERSONAL I DOMÈSTIC

FITXA 6

Tipus d’element: Guimbarda (instrument 
musical)

Quantitat: 2

Material: Bronze

Cronologia: Segle XIV 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30%. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 7

Tipus d’element: Sivella (1). Placa de cintu-
ró (1). Botons (2). Rebló (1). Aplic (2 —1 en 
forma de flor—)

Quantitat: 7

Material: Bronze

Cronologia: Finals segle XIII – segle XIV

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria, deformació i desgast.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT i B-70. Campana 
d’humitat (48 h). Inhibició amb timol. 
Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

EINES DE TREBALL

FITXA 8 

Tipus d’element: Anelles (2). Ham (1)

Quantitat: 3

Material: Bronze

Cronologia: Finals del segle XIII – segle XIV 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT i B-70. Campana 
d’humitat (48 h). Inhibició amb timol. 
Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 
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OS

FITXA 11

Tipus d’element: Tub (1). Agulles (1). Mitja 
frontissa (1). Plaques (2)

Quantitat: 5

Material: Os

Cronologia: Segles XIII-XIV

Estat de conservació: Concrecions terroses i 
fractures.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 %.

Preventiva: HR entorn del 50-55 %. Tempe-
ratura entorn dels 15-25 °C.

VIDRE

FITXA 10 

Tipus d’element: Fragments de vidre de 
vores, bases i informes, d’elements domèstics

Quantitat: Aproximadament 65 fragments

Material: Vidre de diferents colors 

Cronologia: Segles IX-XIV

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
desvitrificació i pèrdues importants de 
material.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 %. Unió de fragments amb 
cianocrilat.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
cavernes i oxidació en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria (només se’n conserva 
mitja).

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn 
i projecció amb silicat d’alumini. Inhibició 
amb àcid tànnic al 5 % en alcohol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

ÈPOCA MODERNA

METALL

NUMISMÀTICA

FITXA 12

Tipus d’element: Moneda 

Quantitat: 27

Material: Coure

Cronologia: Segles XVI-XVIII

Tipologia: Joana i Carles (1516-1555), 1 di- 
ner (1) de la seca de Barcelona. Felip II 
(1556-1598), 1 ardit (1) de la seca de Puigcer-
dà. Felip III (1598-1621), 1 ardit (2), 1 diner (2) 
de la seca de Barcelona. Felip IV (1641-1655), 
ressegellada (1). Lluís XIII (1642), 1 diner (1) 
de la seca d’Oliana o Tàrrega. Lluís XIV 
(1643-1652), sisè (5) de la seca de Barcelona. 
Arxiduc Carles (1700-1711), 1 ardit (4), 1 di- 
ner (1) de l’arxiduc Carles (1708), 2 reals (1) 
de la seca de Barcelona. Felip V (1720), 2 ma- 

ANC0657
Nota
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EINES DE TREBALL

FITXA 14

Tipus d’element: Anelles (18). Pinces (1). 
Didals (2). Clau de pany (1). Placa (1). 
Indeterminats (2)

Quantitat: 25

Material: Bronze

Cronologia: Segles XV-XVIII 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Deformacions i pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs en banys d’AMT i B-70. Campana 
d’humitat (48 h). Inhibició amb timol. 
Consolidació amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30%. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

ravedisos (2), 4 maravedisos (1) de la seca de 
Barcelona i (1754) 1 ardit (1) de la seca de Se- 
gòvia. Ferran VI (1754), 1 ardit (1) del Princi- 
pat de Catalunya de la seca de Segòvia. Carles 
III (1779-1788), 4 maravedisos (2) de la seca 
de Segòvia

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de l’encuny. Capa estesa de 
clorurs, desgast. 

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2% en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 13

Tipus d’element: Moneda 

Quantitat: 2

Material: Plata 

Cronologia: Felip III (1599), fals croat de 
plata (2 monedes sense tallar), de la seca 
de Barcelona 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Desgast, fragilitat i deformació.

Tractament: Neteja mecànica. 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 3 hores. Consolidació final amb PVA 
al 2 % en alcohol en immersió durant uns 
quants segons.

Preventiva: HR entorn del 30%. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

FITXA 15

Tipus d’element: Ferradura

Quantitat: 1

Material: Ferro

Cronologia: Segona meitat del segle XV 
– primera meitat del segle XVI

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
cavernes i oxidació en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria (només se’n conserva 
mitja).

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn 
i projecció amb silicat d’alumini. Inhibició 
amb àcid tànnic al 5 % en alcohol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 
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FITXA 16

Tipus d’element: Bolles amb inscripció (2). 
Placa (1)

Quantitat: 3

Material: Plom

Cronologia: Segona meitat del segle XV 
– primera meitat del segle XVI

Estat de conservació: Concrecions terroses i 
carbonats en tota la superfície. Pèrdua de 
matèria i deformació.

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn 
i projecció amb silicat d’alumini de manera 
superficial. Neteja final amb alcohol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

OBJECTES D’ÚS PERSONAL I DOMÈSTIC

FITXA 17

Tipus d’element: Possible fragment de cota 
de malla (1). Sivella (2). Botons (5). Pica-
rol (2). Aplic (1). Crucifix (1). Anell (1)

Quantitat: 13

Material: Bronze/ferro

Cronologia: Segles XV-XVIII 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

CERÀMICA

FITXA 18

Tipus d’element: Cassoleta de pipa (1). 
Tija (2) 

Quantitat: 3

Material: Caolí

Cronologia: Segles XV-XVIII 

Estat de conservació: Concrecions terroses a 
tota la superfície. Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 %.

Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C. 

FITXA 19

Tipus d’element: Cantarella de fireta 
valenciana

Quantitat: 1

Material: Ceràmica

Cronologia: Segona meitat del segle XV 
– primera meitat del segle XVI

Estat de conservació: Concrecions terroses a 
tota la superfície. Fragmentació i pèrdua de 
matèria. Presenta policromia.

Tractament: Neteja mecànica en sec i en 
humit amb raspall suau. Consolidació de la 
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ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

METALL

NUMISMÀTICA

FITXA 21

Tipus d’element: Moneda

Quantitat: 24 (de les quals, 7 il·legibles)

Material: Coure / cuproníquel

Cronologia: Marroc (segle XIX), felús (2). 
Josep I (1808-1812), 1 quart (1) de la seca de 
Barcelona. Carles III, Carles IV o Ferran VII 
(segona meitat del segle XVIII – primera 
meitat del segle XIX), 4 maravedisos (1). 
Ferran VII (1808-1833), 8 maravedisos (2) de 
la seca de Segòvia. Isabel II (1843), 8 marave-
disos (1) de la seca de Segòvia. Govern Pro- 
visional (1870), 1 cèntim (4) i 5 cèntims (2) de 
la seca de Barcelona. Alfons XII (1877-1879), 
5 cèntims (2) de la seca de Barcelona, 10 cèn- 
tims (1). Alfons XIII (1927), cuproníquel, 
25 cèntims (1) de la seca de Madrid

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de l’encuny. Capa estesa de 
clorurs, desgast. 

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

policromia amb Paraloid B-72 al 2 % en 
acetona. Reintegració volumètrica amb 
morter hidràulic Artimix 4 més una part 
d’Articril Resin 6 per tres parts d’aigua en 
pes. Tintatge amb Igeldo fosc i clar, a més de 
pigment Almagra.

Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C. 

VIDRE

FITXA 20

Tipus d’element: Fragments de vidre corres-
ponents a setrill. Porrons. Gots (6). Varetes 
de remenar (9). Bases d’ampolla. Copes. 
Denes (1) 

Quantitat: 315

Material: Vidre de diferents colors / pasta 
vítria

Cronologia: Romana. Segles XV-XVI

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
desvitrificació, pèrdua de matèria important.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 % i unió de fragments amb ciano-
crilat.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.
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FITXA 24

Tipus d’element: Aplic decoratiu (3). Placa 
de clau de pany (1). Placa decorada (2)

Quantitat: 6

Material: Bronze

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

FITXA 22

Tipus d’element: Moneda 

Quantitat: 2

Material: Plata 

Cronologia: Govern Provisional (1870), 1 pes- 
seta (1). Alfons XII (1880-1881), 50 cèntims (1) 
de la seca de Madrid 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs i sulfurs en tota la 
superfície. Desgast.

Tractament: Neteja mecànica. Neteja 
química amb banys d’àcid fòrmic al 10 % 
amb les neutralitzacions posteriors en aigua 
destil·lada per aturar l’efecte de l’àcid. 
Inhibició amb clorofil·la al 0,1 % en alcohol 
durant 3 hores. Consolidació final amb PVA 
al 2 % en alcohol amb immersió durant uns 
quants segons.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

OBJECTES D’ÚS PERSONAL I DOMÈSTIC

FITXA 23

Tipus d’element: Medalla (2). Rosari (1). 
Botó (3). Reblons (2). Maquinària de 
rellotge (1)

Quantitat: 9

Material: Bronze; bronze i atzabeja (rosari)

Cronologia: Segles XVIII-XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

EINES DE TREBALL

FITXA 25 

Tipus d’element: Possibles taps de conduc- 
cions (5). Indeterminat o clau de pany (1)

Quantitat: 6

Material: Bronze

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs en tota la superfície. 
Pèrdua de matèria.
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Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
clorurs amb banys d’AMT. Campana d’humi-
tat (48 h). Inhibició amb timol. Consolidació 
amb PVA al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

FITXA 27 

Tipus d’element: Pany de porta

Quantitat: 1

Material: Ferro

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

FITXA 26 

Tipus d’element: Volandera (2) 

Quantitat: 2

Material: Plom

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses i 
carbonats en tota la superfície. Pèrdua de 
matèria i deformació.

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn 
i projecció amb silicat d’alumini de manera 
superficial. Neteja final amb alcohol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
cavernes i oxidació en tota la superfície. Frac-
tura i pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja mecànica amb microtorn 
i projecció amb silicat d’alumini. Inhibició 
amb àcid tànnic al 5 % en alcohol. Unió de 
fragments amb resina epoxi.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 

VIDRE

FITXA 28 

Tipus d’element: Fragments de vidre, amb 
forma i sense. S’identifiquen fragments 
corresponents a porró, ampolla, copa 

Quantitat: 127

Material: Vidre de diferents colors 

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
desvitrificació, pèrdues importants de 
matèria.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 %. Unió de fragments amb ciano- 
crilat, reintegració volumètrica amb adhesiu 
epoxi Araldit 2020, amb càrrega d’Aerosil i 
pigments.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C. 
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ORGÀNIC

FITXA 30

Tipus d’element: Raspall 

Quantitat: 1

Material: Fusta i fibra vegetal

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses i 
pèrdua de matèria.

Tractament: Neteja amb aigua destil·lada 
per eliminar restes de terra. La peça es troba 
en procés de liofilització.

Preventiva: HR entorn del 50-55 %. Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C. 

PINTURA MURAL

FITXA 29 

Tipus d’element: Petits fragments de pintura 
mural

Quantitat: 5

Material: Sorra, calç i pigments

Cronologia: Finals del segle XVIII

Estat de conservació: Concrecions terroses 
superficials, descohesió de les capes de 
morter i pigments, fragmentació i pèrdua  
de matèria.

Tractament: Neteja química amb alcohol i 
aigua al 50 %. Unió de fragments amb cola 
nitrocel·lulòsica.

Preventiva: HR entorn del 50 %. Temperatu-
ra entorn dels 20 °C.

FITXA 31

Tipus d’element: Figuretes (5). Bala (1)

Quantitat: 6

Material: Ceràmica amb restes de pigment

Cronologia: Segona meitat del segle XVIII 
– segle XIX

Estat de conservació: Concrecions terroses a 
tota la superfície, fragmentació i pèrdua de 
matèria.

Tractament: Neteja mecànica en sec amb 
raspall suau. Consolidació de la policromia 
amb Paraloid B-72 al 2 % en acetona. Unió 
de fragments amb adhesiu nitrocel·lulòsic.

Preventiva: HR entorn del 50-60 %. Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C. 
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Objectes i moneda de bronze

 – Neteja mecànica per eliminar terra i 
concrecions, amb bisturí i micromotor 
amb diferents tipus de moles i raspall 
metàl·lic, sota la lupa binocular.

 – Tractament químic per a l’eliminació de 
clorurs, òxids i carbonats mitjançant AMT 
(2-amino-5-mercapto-1,3,4-tiadiazol),  
a més del tractament de clorurs puntuals 
amb òxid de plata.

 – Inhibició del metall amb un bany de timol 
diluït el 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.

Monedes d’aliatges de plata

 – Neteja per eliminar terra i concrecions, 
amb bisturí, sota la lupa binocular.

 – Tractaments químics per a l’eliminació 
dels carbonats i els sulfurs amb diferents 
banys d’àcid fòrmic dissolt al 15 % en 
aigua destil·lada, amb intervals de neteja 
mecànica amb raspall i bisturí, i neutralit-
zació amb aigua destil·lada.

 – Finalment, es van eliminar les restes de 
corrosió superficial mitjançant fricció amb 
un drap de cotó humitejat amb una mescla 
d’alcohol i bicarbonat sòdic en pols. 

 – Inhibició del metall amb un bany al 0,1 % 
de clorofil·la diluïda en etanol durant tres 
hores.

 – Consolidació del metall amb un bany de 
resina acrílica (Paraloid B-72) diluït en 
acetona al 2 %, durant uns quants segons.

Cronologia: Segles I-V. Segle XIV.
Paraules clau: Material arqueològic. Os. Metall. 
Conservació i restauració.

En el marc de la rehabilitació integral de l’edi- 
fici es va fer una intervenció d’arqueologia 
preventiva on es van recuperar i estudiar es- 
tructures arqueològiques. Entre aquestes 
estructures, també es van recuperar objectes 
de la vida quotidiana del període documen-
tat, que va des de l’època romana fins a 
l’època contemporània. La preservació i l’es- 
tudi d’alguns d’aquests materials van fer 
necessari un tractament específic pel que fa 
a la neteja, l’estabilització i la restauració dels 
materials. Aquest fou el cas de cinc objectes 
de bronze del segle xiv —dues monedes de 
plata i una de bronze—; tres objectes de ferro 
també del segle xiv; diferents fragments de 
pintura mural i de vidre d’època romana en- 
cara que recuperats en un estrat altmedieval, 
i un mànec d’os treballat del segle xiv.

A grans trets es descriu l’estat de conservació 
dels objectes i els treballs de conservació i 
restauració que es van dur a terme. 

L’estat de conservació dels objectes de metall 
era força deficient, a causa dels importants 
gruixos de concrecions i d’òxids que presen-
taven els ferros, i pels productes de corrosió 
que van atacar els de bronze i els aliatges de 
plata. Pel que fa al vidre i la pintura mural, 
es presentaven fragmentats, amb restes de 
terra i amb la superfície del vidre escatada a 
causa de les irisacions. Tot i així, es pot 
considerar que l’estat era força bo. Pel que fa 
a l’únic objecte d’os recuperat, era incomplet 
i, tot i que presentava dipòsits de terra, 
conservava algunes restes de policromia de 
color negre i vermell.

Els tractaments de conservació i restauració 
van preveure les operacions següents:

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Marlet, 1 / 
Carrer de l’Arc de Sant 
Ramon del Call, 6B-8B

Districte
Ciutat Vella

Codi
085/15

Promotor/Propietari
Heritage Road, SL

Empresa d’arqueologia 
Gemma Cavaller

Direcció tècnica
Gemma Caballé Crivillés

Treballs de conservació-
restauració
Àbac. Conservació-
Restauració, SL

Equip
Anna Bertral, Maria 
Molinas Daví

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Anna Bertral, Maria 
Molinas Daví

Carrer de Marlet, 1 
Carrer de l’Arc de Sant Ramon del 
Call, 6B-8B

Diner de Barcelona de Jaume II (1291-1327). Segle xiv. 
Foto: Anna Bertral

Mànec d’os amb 
representació de cap de 
serp amb estrella al front i 
cos amb estries 
helicoidals, segle xiv. 
Foto: Maria Molinas
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Tancament

L’emmagatzematge de totes les peces tractades 
es va fer amb bosses i caixes de polietilè. La 
documentació de tot el procés de conservació 
i restauració d’aquest conjunt de materials es 
va elaborar seguint el model de fitxes habi- 
tual, una còpia de les quals es va incorporar 
a la memòria de la intervenció arqueològica.  
n Maria Molinas Daví
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Objectes de ferro

 – Neteja mecànica mitjançant diversos 
procediments, segons l’estat de la peça i el 
tipus de concreció que presentava: bisturí, 
projecció de partícules de silicat d’alumi-
ni, micromotor i turbina recta amb mola 
de diamant.

 – Inhibició del metall amb àcid tànnic diluït 
al 3 % en alcohol mitjançant bany durant 
uns quants segons.

 – No es va fer tractament de consolidació 
final.

Vidre i puntura mural

 – Neteja en sec amb pinzell, per eliminar 
la brutícia superficial. 

 – Neteja en humit, també per eliminar la 
brutícia superficial i part dels productes 
de degradació, amb aigua destil·lada i 
alcohol (mixta al 50 %). 

Mànec d’os

Només es va fer una neteja superficial en sec 
i sota la lupa binocular, atès que es va obser-
var que conservava petites restes de policro-
mia, que no es van consolidar per si es creu 
interessant obtenir mostres per estudiar-les.

Conjunt de claus de ferro, 
segle xiv. Foto: Anna 
Bertral

A l'esquerra, possible 
fragment de sivella de 
bronze d’època romana 
trobada en un estrat 
altmedieval. Foto: Anna 
Bertral

A la dreta, fragment de 
tornet o frontissa de 
ferro, segle xiv. Foto: 
Anna Bertral
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VIDRE

FITXA 1

Tipus d’element: Denes 

Quantitat: 2

Material: Pasta vítria

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Dipòsit superficial de 
terra.

Tractament: Neteja mecànica amb palet i cotó 
fluix amb aigua destil·lada i alcohol etílic.

MATERIAL ORGÀNIC

FITXA 2

Tipus d’element: Anella (2). Agulla (3). 
Placa (1)

Quantitat: 6

Material: Os

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Dipòsits superficials de 
terra. Fractures.

Tractament: Neteja mecànica amb palet i 
cotó fluix, amb aigua destil·lada i alcohol 
etílic. Consolidació puntual de la zona de 
fractures amb resina acrílica al 2 % en 
acetona. Unió de fragments amb resina 
acrílica.

Cronologia: Segles III-II aC. Segle XIII. Època 
contemporània.
Paraules clau: Poblat ibèric. Material orgànic. Tèxtil, 
Metalls. RX.

La intervenció al Turó de la Rovira es va 
dur a terme entre el novembre del 2014 i 
el desembre del 2015 amb motiu del projecte 
de reurbanització de la zona i de millora dels 
accessos a l’espai patrimonial de la bateria 
antiaèria del Turó de la Rovira (MUHBA).

Durant aquesta intervenció es van posar al 
descobert un nombrós conjunt d’estructures 
corresponents al poblat ibèric que ocupava tot 
el cim del turó i es va recuperar un conjunt 
important de material arqueològic de ceràmi-
ca, vidre, material orgànic i metalls.

El material recuperat, majoritàriament 
d’època ibèrica, va ser sotmès a un procés 
de conservació i restauració entre l’agost i 
el desembre del 2016. Es va fer la neteja, 
la consolidació o l’estabilització de tot el 
material, abans de fer-ne l’estudi.

Cal destacar la singularitat d’alguns dels 
objectes recuperats en aquesta intervenció, 
entre els quals hi ha un mànec d’os amb 
decoració geomètrica incisa, una espasa i una 
baina tipus La Tene II, un agrupament de 
reblons en connexió sobre el que devia ser un 
tèxtil o fusta i un reforç de ferro que possible-
ment servia per subjectar una estructura de 
fusta. En algun d’aquests casos singulars es van 
fer radiografies dels objectes a fi d’efectuar-ne 
una diagnosi més precisa, abans del tracta-
ment. En el cas de l’espasa, que va ser recupe-
rada en un àmbit funerari en dos fragments, es 
va aplicar aquesta tècnica per saber abans 
d’intervenir si presentava algun orifici de 
desamortització a la fulla, com s’ha pogut 
observar en altres casos similars. En aquest cas, 
no es va observar cap vestigi de forat.

El conjunt de reblons també va ser radiogra-
fiat, amb la finalitat de poder observar-ne 
l’estructura i la disposició, ja que l’objecte 
com a conjunt és excepcional i presentava 
una fragilitat extrema. La radiografia va 
posar de manifest un conjunt ordenat de 
reblons de tres mides diferents que devien 
estar subjectes a un tèxtil o una fusta.   
n Irene García Alonso

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Panorama / 
Carrer de Marià Labèrnia / 
Carrer de Labèrnia

Districte
Horta-Guinardó

Nom singular
Turó de la Rovira. 
Panorama

Codi
065/14

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex. Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Daniel Giner Iranzo

Treballs de conservació-
restauració
Irene García Alonso, 
Gemma Torra i Campos

Fotografia
Irene García Alonso, 
Gemma Torra i Campos

Turó de la Rovira. Panorama
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FITXA 5

Tipus d’element: Pebeters (fragments)

Quantitat: 6

Material: Ceràmica amb decoració pictòrica

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses. 
Pulverulència. Fractures.

Tractament: Neteja per immersió en hexameta- 
fosfat sòdic al 5 % en aigua destil·lada. Unió 
de fragments amb resina acrílica. Reintegra-
ció amb morter hidràulic Artimix 4.

FITXA 3

Tipus d’element: Mànec

Quantitat: 1

Material: Os

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Dipòsits superficials de 
terra. Fractures. Fissures. Descohesió.

Tractament: Neteja mecànica amb palet i 
cotó fluix, amb aigua destil·lada i alcohol 
etílic. Consolidació puntual de la zona de 
fractures i descohesionada amb resina 
acrílica al 2 % en acetona. Unió de frag-
ments amb resina acrílica.

CERÀMICA

FITXA 4

Tipus d’element: Fragments diversos

Quantitat: 53

Material: Ceràmica amb decoració pictòrica 
i sense

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses. 
Pulverulència. Fractures.

Tractament: Neteja per immersió en hexa-
metafosfat sòdic al 5 % en aigua destil·lada. 
Unió de fragments amb resina acrílica. 

METALLS

FITXA 6

Tipus d’element: Objecte de tocador (2). 
Sivella (2). Clau (2). Fíbula (2). Agulla. 
Aplic. Rebló

Quantitat: 11

Material: Bronze

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Fractures.

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí, 
raspall metàl·lic i microabrasímetre. Elimi-
nació de productes de corrosió amb banys 
d’AMT i B-70. Inhibició per immersió en 
timol al 2 % en alcohol. Unió de fragments 
amb resina epoxídica. Consolidació amb resi-
na vinílica al 2 % en alcohol.
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FITXA 7

Tipus d’element: Reblons (conjunt adherit 
a restes de fusta o teixit)

Quantitat: 1

Material: Bronze i material orgànic (fusta 
o teixit)

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Engasat in situ, 
recuperació en bloc. Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Fragilitat estructural. 

Tractament: Eliminació del sediment i neteja 
amb bisturí i palet de fusta humitejat amb 
aigua i alcohol. Consolidació amb resina 
acrílica al 15 % en acetona i paper Japó. A 
causa de la seva constitució, l’objecte no 
permetia ser desengasat completament, i es 
va fer una radiografia per poder observar-ne 
l’estructura. 

FITXA 8

Tipus d’element: Anella (2). Aplics (6). 
Plaqueta (4). Moneda. Mànec. Frontissa. 
Indeterminats (4)

Quantitat: 19

Material: Bronze (17). Alumini (2)

Cronologia: Segles iii-ii aC. Contemporània

FITXA 9

Tipus d’element: Moneda de plata. Diner de 
Jaume I. València

Quantitat: 1

Material: Plata

Cronologia: Segle XIII

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
productes de corrosió amb banys d’àcid 
fòrmic al 15 % en aigua destil·lada. Fricció 
amb bicarbonat sòdic i alcohol. Inhibició per 
immersió en clorofil·la al 0,1 % en alcohol. 
Consolidació amb resina vinílica al 2 % en 
alcohol.

FITXA 10

Tipus d’element: Podall. Falç. Emmanega-
ment d’eina. Ganivet (5). Peça articulada. 
Claus (12). Reforç (3). Placa (3). Indetermi-
nat (4). Punta. Tija

Quantitat: 33

Material: Ferro

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Mineralització. 

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí, 
raspall metàl·lic i microabrasímetre. Unió de 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió.

Tractament: Primera neteja. Neteja mecà- 
nica amb bisturí, raspall metàl·lic i micro-
abrasímetre. 
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FITXA 11

Tipus d’element: Espasa i baina tipus 
La Tene II

Quantitat: 2

Material: Ferro

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Mineralització. Amb l’objectiu d’establir 
l’estat de conservació de l’espasa i detectar 
possibles traces de desamortització, es va 
radiografiar la peça abans d’intervenir.

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí, 
raspall metàl·lic i microabrasímetre. Unió de 
fragments i reintegració volumètrica amb 
resina epoxídica. Inhibició per immersió en 
àcid tànnic al 3 % en alcohol. Retoc cromàtic 
amb aquarel·la.

FITXA 13

Tipus d’element: Escòria fèrrica (3). Frag-
ment de clau (20). Làmina. Indetermi-
nat (28) 

Quantitat: 52

Material: Ferro

Cronologia: Segles iii-ii aC. Contemporània

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Mineralització.

Tractament: Primera neteja. Neteja mecàni-
ca amb raspall metàl·lic i microabrasímetre.

FITXA 12

Tipus d’element: Reforç (probablement per 
a estructura de fusta)

Quantitat: 1

Material: Ferro

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Mineralització. Deformacions.

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí, 
raspall metàl·lic i microabrasímetre. Unió de 
fragments i reintegració volumètrica amb 
resina epoxídica. Inhibició per immersió en 
àcid tànnic al 3 % en alcohol. Retoc cromàtic 
amb aquarel·la.

fragments i reintegració volumètrica amb 
resina epoxídica. Inhibició per immersió en 
àcid tànnic al 3 % en alcohol. Retoc cromàtic 
amb aquarel·la.
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FITXA 15

Tipus d’element: Planxa

Quantitat: 1

Material: Plom

Cronologia: Segles iii-ii aC

Estat de conservació: Dipòsits superficials de 
terra i carbonats. Deformacions.

Tractament: Neteja mecànica amb micro-
abrasímetre i bisturí sota lupa binocular.

BIBLIOGRAFIA

giner irAnzo, D. (2016) «Turó de la Rovira». Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2014, p. 205-208.

FITXA 14

Tipus d’element: Anella 

Quantitat: 1

Material: Ferro i metall no identificat 

Cronologia: Possiblement, època contempo-
rània 

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió. 
Mineralització. Es va fer una radiografia amb 
l’objectiu de poder observar-ne l‘estructura, 
ja que presenta filaments trenats. Pendent 
d’estudi.

Tractament: Primera neteja. Neteja mecànica 
amb raspall metàl·lic i microabrasímetre.
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les iridescències. Això va ser suficient per 
poder identificar colors i formes de peces 
corresponents a ornaments personals i petits 
objectes d’ús domèstic.

Els bronzes permeten entreveure, de bon 
inici, una petita placa, una anella, monedes i 
un seguit de peces inconnexes. Neteges, 
tractaments químics, inhibicions i consolida-
cions van donar com a resultat la lectura 
d’una inscripció a la placa, «grAndeS AlmAce-
neS / el Siglo / bArcelonA», i la datació d’una 
de les monedes, «1746», entre d’altres. La 
unió de peces inconnexes va permetre 
identificar un didal i un petit objecte (6,9 cm 
de llargada), format per una barra amb dues 
esferes decorades als extrems, que podria 
formar part del parament de taula, com a 
suport per als coberts.

Cronologia: Segle XVIII.
Paraules clau: Ferro. Bronze. Vidre. 

Fruit de la intervenció arqueològica es va 
recuperar un lot de 80 peces de material 
delicat format per bronzes, ferros i vidres 
arqueològics. En general, es tracta de 
material molt fragmentat, datat del voltant 
del segle xviii.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça del Vuit de Març

Districte
Ciutat Vella

Codi
014/15

Promotor/Propietari
Institut de Paisatge 
Urbà / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz

Treballs de conservació-
restauració
Rocío Rodríguez Mateo

Fotografia
Rocío Rodríguez Mateo

Plaça del Vuit de Març

La neteja del vidre va consistir en una 
intervenció acurada per eliminar primera-
ment la brutícia superficial i, posteriorment, 

Material de vidre, bronze i ferro abans de la intervenció 
de restauració. 

Peces de vidre restaurades. 

Els fragments de ferro permeten distingir 
algun clau, mitja argolla i un munt de frag-
ments sense connexió aparent.

Didal de bronze. Objecte atribuït al 
parament de taula. 

Frontisses de ferro. 

La neteja, efectuada amb una combinació 
d’immersions a la cubeta d’ultrasons i amb el 
llapis, també d’ultrasons, va permetre identi- 
ficar dues possibles frontisses de mesures 
diferents, quatre claus, una argolla i dues 
cabotes de clau, entre altres fragments 
indeterminats.  n Rocío Rodríguez Mateo
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volums... Avui, aquests volums sortosament 
estan en xarxa, són fàcils de llegir, són 
accessibles a totes hores i requereixen molt 
poc esforç per fer-ho. Són, junt amb altres 
documents sorgits de l’Arxiu Històric de 
Protocols de Barcelona (AHPB) i de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), 
les fonts que utilitzaré per a la reconstrucció 
de la història de les vidrieres de l’església del 
convent dels frares predicadors de Santa 
Caterina de Barcelona. 

La bibliografia sobre les vidrieres de l’esglé-
sia i convent de Santa Caterina de Barcelona 
és poc nombrosa. Alguns autors han esmen-
tat els documents més antics que coneixem 
sobre les vidrieres de l’església en explicar la 
construcció de l’edifici.2 Altres s’hi referei-
xen en parlar de les vidrieres del taller 
Ravella, que va treballar-hi.3 El Corpus 
Vitrarum Medii Aevi (CVMA) de Catalunya, en 

Introducció

El convent de Santa Caterina de Barcelona 
és una peça clau per entendre el nostre gòtic. 
La seva destrucció ens va privar d’un dels 
conjunts arquitectònics que podien ajudar-nos 
a esbrinar l’evolució d’aquest estil a Barcelona. 
En absència de bons estudis sobre les restes, 
les recerques bibliogràfiques s’havien basat en 
els dibuixos i les descripcions que en teníem. 
Les excavacions realitzades els darrers temps, 
amb criteris científics, pel Servei d’Arqueolo-
gia de la ciutat, han fet variar moltes de les 
hipòtesis sobre el tema.1 Lluny de recerques 
arqueològiques, aquest article vol tocar el 
tema de les seves vidrieres i les meves recer-
ques s’han centrat només en els antics 
documents escrits que es conserven sobre 
aquesta qüestió. 

Darrerament, alguns arxius han obert les 
portes a la digitalització dels seus fons. La 
funció de difusió del patrimoni documental 
té a Internet una nova sortida, un nou àmbit 
que fa possible un millor accés per part de 
l’investigador. Els fons digitalitzats del 
segle xiv de l’Arxiu de Protocols de Barcelo-
na en són un magnífic exemple. Altres fons 
força interessants aporten també part dels 
seus documents. És el cas dels volums del 
Lumen Domus del CRAI, Biblioteca de 
Reserva, Universitat de Barcelona. Fa un 
parell d’anys, em vaig topar amb aquests 
Annals gairebé per casualitat mentre buscava 
altres materials. Els vaig consultar directa-
ment posant-hi molta atenció, tota l’estona 
dempeus a causa de les dimensions dels 

Construcció i destrucció de les 
vidrieres de l’església de Santa 
Caterina del convent dels frares 
predicadors de Barcelona

1. Sobre el tema, podeu consultar el web http://museuhistoria.bcn.cat/es/node/368 
(darrera consulta: maig del 2016), on trobareu enllaços a diferents articles que s’hi 
refereixen.

2. leSmeS AlcAlde, Fr. (1936). «El Liber Anniversariorum del Antiguo convento de Santa 
Catalina de Barcelona». Analecta Sacra Tarraconensia, vol. xii, p. 524; ortoll i mArtín, e. 
(1996). «Algunas consideraciones sobre la iglesia de Santa Caterina de Barcelona». Locvs 
Amœnvs, 2, p. 47-63.

3. La Ilustració Catalana (1880); gudiol, J. (1919). «De vidres i vidriers catalans». La Veu de 
Catalunya, 492; cAñellAS, S.; domínguez, c.; vAlldePérez, P. (2013). «Los Ravella, pintores de 
vidrieras del siglo xviii». Cuadernos del Vidrio, 2. Segòvia, 2014, p. 6-24.

Dues versions de la vidriera amb els esposoris de santa 
Caterina i els dotze apòstols, procedents del taller 
Ravella-Amigó. Museu de Santa Maria del Mar, 
Barcelona. Foto: Sílvia Cañellas
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els seus volums 4 i 5, va recollir part de les 
referències documentals medievals.4 Aporten 
dades interessants de diverses èpoques les 
fitxes del doctor Madurell conservades a 
l’AHPB i, com comentàvem més amunt, els 
diferents volums del recull documental del 
Lumen Domus ò Annals del Convent de Santa 
Catherina Verge i Màrtir, de Barcelona, conser-
vats al CRAI, Biblioteca de Reserva, Universi-
tat de Barcelona i sortosament avui consulta-
bles en xarxa. Cal destacar també les 

darreres aportacions realitzades per l’equip 
del Servei d’Arqueologia de Barcelona, amb 
l’estudi dels vidres conservats de les finestres 
del monestir esmentat.5

Antecedents: la construcció

El trasllat del convent de les cases de Pere 
Gurry a l’espai del que més tard va ser el 
convent de Santa Caterina es va produir 
l’any 1222.6 Diverses donacions i el suport de 
la monarquia7 van fer possible l’aixecament 
de l’església.8 El convent de Santa Caterina va 
ser el primer convent dels frares predicadors 
a tota la península i, durant un temps, va ser 
seu del Consell de Cent de Barcelona.

La construcció de l’església s’inicià al se-
gle xiv i a mitjan segle s’acabava una primera 
construcció. Estudis arqueològics i documen-
tals plantegen una estructura complexa i 
diverses etapes i refetes.9

La seva destrucció definitiva s’inicià amb 
l’incendi que es va produir la nit de Sant 
Jaume del 1835. Dos anys després, l’església i 
la part del monestir que es mantenia en peu 
van ser enderrocats.

Les vidrieres: importància

A Barcelona, les vidrieres de l’església de 
Santa Caterina del monestir dels frares 
predicadors reberen elogis i, com veurem, 
foren model per a altres de la ciutat.  
Els documents expliquen que les pedres de 
les finestres es van portar de Mallorca10 i que 
l’altar major no era gaire alt per permetre 
que les vidrieres es poguessin veure.11 

El recull realitzat als segles xvii i xviii sobre 
«les coses» importants relatives al convent 
esmentat ens explica que el temple és molt 
bonic i ben fet i que té «tantes vidrieres que 
cenyeixen tota l’església alt i baix que [...] 
quan totes servien devia parèixer un cel 
estrellat o figura d’ell».12

En aquells moments, les naus tenien 21 fines-
trals al trifori. Tretze feien més de 9 m d’alt; 
altres sis en feien la meitat, i n’hi havia dos 
de més petits. La rosassa de la façana tenia 
un badiu de gairebé 10 m d’alt. Al presbiteri 
hi havia set vitralls més de les mateixes 
dimensions que els de les naus, i set més,  
de dimensions més reduïdes a l’altura de les 
capelles, formant un doble pis de llums.

Les vidrieres que ornamentaven el temple 
eren tantes que aviat es va veure la impossibi-

4. AinAud, J. et al. (1997). Els Vitralls de la Catedral de Barcelona i del Monestir de Pedralbes 
Barcelona: IEC. Corpus Vitrarum Medii Aevi (Espanya, núm. 9; Catalunya, núm. 4.); diverSoS 
AutorS (2014). Estudis entorn del vitrall a Catalunya, 5. Barcelona: IEC – Corpus Vitrarum Medii 
Aevi (CVMA) Catalunya.

5. Un avançament sobre aquest fet va ser presentat per Josefa huertAS, Montserrat PugèS i 
Jaume SAlguero (en premsa). «Vidre pla recuperat durant la intervenció arqueològica a 
l’antic convent de Santa Caterina (Barcelona)». A: Jornada d’estudi en ocasió de l’acabament del 
Corpus català, realitzada el 20 de juliol de 2016 a l’IEC.

6. Lumen Domus ò Annals del Convent de Santa Catherina Verge i Màrtir, de Barcelona, vol. i 
(1219-1634). Biblioteca de la Universitat de Barcelona (BUB), ms. 1005.

7. 1252: Jaume I els concedeix el benefici dels impostos del port. ortoll (1996). «Algunas 
consideraciones sobre...», p. 49.

8. Hi ha una descripció de l’església i convent de Santa Caterina de Barcelona a: Pi y 
Arimón, A. (1854). Barcelona Antigua y Moderna, vol. 1, p. 562-567. Barcelona: Imprenta  
y Librería Politécnica de Tomás Gorchs.

9. Aguelo, J.; huertAS, J.; Puig, F. Les excavacions de l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona 
(Barcelonès). Disponible a: http://museuhistoria.bcn.cat/sites/default/files/sta_caterina_
excavacions.pdf (darrera consulta: maig del 2016), p. 218. Els mateixos autors han escrit 
darrerament altres articles sobre el tema. En podeu trobar alguns a http://museuhistoria.bcn.
cat/es/node/368.

10. «[...] les demés finestres de les vidrieras y claravoyas y los entaulaments o filets que passen 
per tota la iglesia al derredor en dos parts d’ella ço és sobre dels capitells y a mijas capellas 
són las pedrasvingudas de Mallorca y es cosa certa que és dita pedra de allí. Molts volen dir 
que la boveda també seria d’examatexa, lo que no credh per aver-mo dit un mestre de cases 
expert que diu que és de Montjuïch [...]». Lumen Domus ò Annals del Convent de Santa 
Catherina VLMr de Barcelona, vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 27r.

11. Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 28r.

12. Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005.

Detall de la part alta del projecte acolorit amb els esposoris de santa Caterina i els 
dotze apòstols, procedent del taller Ravella-Amigó. Museu de Santa Maria del Mar, 
Barcelona. Foto: Sílvia Cañellas
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de destinar-se a la construcció de la darrera 
arcada, els portals i els sostres i a la rosassa.16 
Aquest darrer text, però, sembla que es 
refereix més a la part de pedra que a la 
vidriera en si. Aquestes peces podrien 
correspondre a la primera de les edificacions 
aixecades pels frares predicadors, anterior a 
les refetes que van conferir a l’edifici l’aspec-
te amb el qual va arribar al segle xix.

Les dates següents són ja del segle xv. 
L’any 1492 se signen acords entre el prior del 
monestir dels frares predicadors de Barcelo-
na i Anthoni Aymar, magistrum faciendi 
vadrieras, habitant de la vila de Perpinyà i 
procedent de França,17 per a la realització de 
diverses vidrieres. Pocs mesos després, el ma- 
teix mestre reconeix haver rebut (en diversos 
cops) 22 lliures i 10 sous (part del preu de 45 
lliures) per la feina feta a les vidrieres de 
l’església del convent dels frares predicadors 
de Barcelona.18 I alguns dies després, Antoni 
Aymar, de qui es diu que és en aquell mo-
ment habitant de Barcelona, manifesta haver 
rebut d’Elionor, muller de Francesc de 
Stalrich, 22 lliures i 10 sous, que són la resta 
del preu que se li devia segons l’acord signat 
entre ell i el convent dels framenors de Bar- 
celona, per la feina feta a les vidrieres de 
l’església del monestir.19 Queda clar, per tant, 
que l’encàrrec va arribar a bon fi i que va 
dotar amb vidrieres algunes de les finestres 
de l’esmentada església i convent.

Ignorem l’aspecte o representació d’aquestes 
peces i en quines finestres concretes es van 
instal·lar. Tampoc no coneixem altres obres 
del mateix mestre. Així doncs, poca informa-
ció més a banda del fet de saber de l’existèn-
cia de vidrieres medievals en el conjunt 
monacal.

Segle xvi: els Fontanet i Nicolau de Credensa

Segons consta a la documentació de l’església 
de Sant Sebastià del 1509, amb anterioritat a 
aquesta data, Gil Fontanet havia fet també 
diverses vidrieres per a l’església de Santa 
Caterina, en concret per a la capella patroci-
nada per la família Llull.20 Aquestes vidrieres 
devien contenir diversos escuts, entre els 
quals els escuts reials.

Com hem esmentat més amunt, l’aparició de 
les armes reials a les vidrieres de Santa 
Caterina es degué a un manament exprés de 
Jaume I, fet que està relacionat estretament 
amb la protecció reial de la construcció de 
l’edifici i del seu embelliment.21

litat de conservar-les totes per la gran 
despesa que això comportava, ja que es 
trencaven sovint i el convent no podia 
invertir-hi tant com calia; per tant, es va 
decidir tapiar-ne algunes. Es deixaren 
obertes les de l’altar major, la de Santa Agnès 
i la dels Àngels.13

Referències medievals: Antoni Aymar

La referència més antiga que tenim sobre les 
finestres i les vidrieres del convent de Santa 
Caterina de Barcelona data del segle xiii. En 
aquest escrit es documenta l’aportació 
econòmica que va fer el rei Jaume I per a la 
construcció del convent i església de Santa 
Caterina (1262), amb una anotació específi-
ca d’allò corresponent a finestres i vidrieres.14 
No apareix aquí cap referència de qui va ser 
l’encarregat d’aquesta feina ni sabem del cert 
què es devia representar a les vidrieres 
d’aquells primers moments; ens consta 
només una anotació dels Annals de Santa 
Catherina, segons la qual les armes reials que 
es conservaven en algunes vidrieres havien 
estat posades per manament directe del rei 
esmentat.15

De pocs anys després (1275) és la notícia que 
aporta el Liber Anniversariorum de l’antic 
convent de Santa Caterina de Barcelona, on 
es diu que part del llegat de Ponç d’Alest ha 

13. Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 27v.

14. En un document de 13 de setembre de 1262, el rei Jaume I prometia proporcionar els 
fons per a la construcció d’allò que faltava fer de l’església i convent «quod videlicet faciemus 
ilíam perfici et consumari integre cum parietibus et tecto et fenestris et vitreis et ceteris 
operibus». Transcrit per: eliAS de molinS, A. (1888). Catálogo del Museo Provincial de 
Antigüedades de Barcelona, p. 145, nota 1; vegeu també ortoll (1996). «Algunas 
consideraciones sobre...», p. 47-63.

15. «[...] en totes les demés de l’altar major estan las armas de Aragó que lo rey en Jaume 
dexà manat se fessen (ut supra en la còpia) y entenchserian las pròpias en effecte perquè en 
exas no y ha ocasió de encuantres de vents ni temporals perquè los estreps las guardan.» 
Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, p. 27.

16. «[1275] Manumisores domini Poncii de Alesto fecerunt nobis magnam eleemosynam de 
bonis illius ad consummationem ecclesiae nostrae, ita quod fere tota ultima arcuata a 
superlimine portalis usque ad tectum cum fenestra rotunda facta est de bonis suis; et ratione 
tantae eleemosynae et devotionis quam habuit ad Ordinem, ad instantiam manumisorum 
ordinavit conventus quod fiat pro eo anniversarium solempniter, annuatim in perpetuum...». 
leSmeS (1936). «El Liber Anniversariorum...», vol. xii, p. 524. Vegeu també: ortoll (1996). 
«Algunas consideraciones sobre...», p. 47-63. Una còpia del text esmentat es conserva a la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Ms. 241).

17. AHPB. Galceran Balaguer, 34. Manual de 1492, signatura 241/32: 7-XI-1492 (referència 
extreta de les fitxes manuscrites del doctor Madurell conservades a l’AHPB).

18. AHPB. Galceran Balaguer, 35. Manual de 1492-1493, signatura 241/33: 6-IV-1493 
(referència extreta de les fitxes manuscrites del doctor Madurell conservades a l’AHPB).

19. AHPB. Galceran Balaguer, 35. Manual de 1492-1493, signatura 241/33: 27-IV-1493 
(referència extreta de les fitxes manuscrites del doctor Madurell conservades a l’AHPB).

20. «[...] segons la mostra per ell als dits magnífichs consellers donada y altres vidrieres per 
ell fetes, axí en la capella dels Llull en lo monastir de preycadors...». dominguez, c. (2014). 
«Església de Sant Sebastià», Corpus Vitrarum Medii Aevi (CVMA), 5.1, p. 235-238. IEC.

21. Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 27v. 
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L’any 1706, en un interrogatori sobre el 
manteniment d’uns escuts a l’església del 
convent, s’esmenta la conservació realitzada 
d’aquestes peces i s’explica que, efectiva-
ment, en aquestes vidrieres hi ha els escuts 
amb les quatre barres, que se situen al centre 
de la vidriera en columna i que quan es 
trenquen es reposen.22

Segons expliquen els Annals de Santa Catheri-
na, a causa de les excessives despeses que 
implicava la conservació de les vidrieres i del 
fet que la mida d’aquestes vidrieres provoca-
va que hi entrés massa llum, el 1546 es va 
prendre la decisió de fer-ne tapiar una part.23 
Deu anys després (1556) s’encarregava a 
Jaume de Credensala la reparació de les 

vidrieres de l’església: hi reconstruïa tres 
bastiments de ferro per a tres vidrieres de la 
capella de l’altar major, concretament per a 
la central i les dues col·laterals, i s’ocupà  
de la reparació de la part vidrada de les ma- 
teixes vidrieres. Cobrà per tot 112 lliures.24  
El preu incloïa tot el material necessari i el 
treball. En cada bastiment hi entraren dotze 
barres de ferro (quatre de dalt a baix d’uns 50 
pams) i vuit de travesseres que havien de 
tenir el mateix gruix que les que hi havia a la 
vidriera de la Salutació de la capella dels 
Àngels del mateix convent. El fil d’aram que 
havia de posar havia de ser teixit espès. Tot 
s’havia de fer segons una mostra o patró que 
estava en possessió del reverent provincial. 
La reparació de les vidrieres, que havia 
d’estar llesta en un any, incloïa el plom, el 
vidre i l’estany; i calia tapar els forats que hi 
havia en aquell moment i els que es pro- 
duïssin dins d’aquell mateix any. Cobraria 
per tot 110 lliures de Barcelona: 50 en el 
moment de començar la feina i 30 el mes de 
maig del 1557. Les restants 30 lliures les 
rebria el maig del 1558. El mestre es quedaria 
amb el vell bastiment de ferro. La feina, un 
cop feta, havia de ser judicada per dues per- 
sones expertes, triades cada una per una part.

Una de les peces que s’han de considerar 
entre les més interessants de l’església del 
convent de Santa Caterina dels frares predi- 
cadors de Barcelona data d’aquests moments: 
es tracta de la vidriera dels Apòstols, acabada 
abans del 1584.25 La peça estava situada al 
centre del presbiteri i era «molt preciosa, per 
quant se componia de vidres de admirables 
colors, los quals formaven vivament les figu- 
res dels Apòstols» i tenia a la part alta els 
esposoris de santa Caterina màrtir.26

Aquest finestral era més ample que els altres 
de l’església, de manera que mentre els al- 
tres devien tenir tres llancetes, aquest devia 
ser de quatre, i els apòstols es distribuïen 
quatre a cada pis en tres pisos i l’escena de 
santa Caterina amb la Mare i el Nen es devia 
situar a la part de les traceries altes.

L’explicació casa perfectament amb allò que 
veiem en dos dels dibuixos conservats a la 
sagristia de l’església de Santa Maria del Mar. 
En un d’aquests dibuixos, lleugerament 
acolorit, els dotze apòstols se situen cada un 
sobre una peanya d’aires renaixentistes i sota 
un arc de mig punt. Estan distribuïts en tres 
registres superposats, quatre apòstols a cada 
pis. En un registre superior hi apareix 
l’escena dels esposoris de santa Caterina:  
el colom de l’Esperit Sant a la part alta emet 

22. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (1635-1701), foli 522.

23. «[…] las quals no se són pogudas entretenir totes perquè lo gasto d’elles és gran, y lo 
romprer és molt sovint, y també que diuen era demasiadament clara la iglesia, y axi en temps 
de M. Pere Màrtir Coma com era prior (1546) ne feu tencar y tapar moltes, sino son las de 
l’altar major y la de santa Agnés y la dels Àngels [...]». Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 
1005, folis 27v-28r.

24. «Los quals bastiments seran texits de fil de aram spes y aquells donarà bons y acabats y 
posats ab tots son compliment en quiscuna de dites tres vidrieres de la capella del altar maior 
de dit monastirco és en la de mig y collaterals de aquella la qual obra serà conforme a una 
mostra o patró trassat té dit reverent provincial». AHPB. Miquel Cellers (major), 54. Manual 
de contractes, 1555-1556, signatura 312/21: 24-IV-1556. Document esmentat per: AinAud, J. 
(1952). «El Vidrio». ArsHipaniae, x. Madrid: Ed. Plus Ultra, p. 394.25. «Item, a la fi del 
sobredit priorat se acabà la vidriera nova dels Apòstols que es vuy». Lumen Domus..., vol. i 
(1219-1634), ms. 1005, foli 97v.

25. «Item, a la fi del sobredit priorat se acabà la vidriera nova dels Apòstols que es vuy». 
Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 97v. 

26. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii (que conté des de l’any 1701 fins [...]), 
foli 315.

Detall de dos dels apòstols del projecte acolorit del vitrall dels esposoris de santa 
Caterina i els dotze apòstols, procedent del taller Ravella-Amigó. Museu de Santa Maria 
del Mar, Barcelona. Foto: Sílvia Cañellas
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fullatges a dalt i a baix.30 Cada una de les 
escenes representades seria feta segons la 
mostra que es presentaria prèviament.  
El preu inclouria els materials necessaris i  
la feina, col·locació a lloc inclosa, tot i que la 
part corresponent al mestre de cases correria 
a càrrec del monestir. El preu per pagar seria 
de 200 lliures. Qui signava el contacte en 
nom del taller de vidrieres era Elisabet 
Fontaneta, però sembla que la feina efectiva 
corria a càrrec de Pau Forcada, ja que 
s’establia que en cas de mort d’ell el convent 
donaria el contracte per tancat i buscaria 
algú altre per fer la feina, mentre que en cas 
de mort d’Elisabet serien els seus hereus qui 
es farien càrrec de la continuació de l’obra. 
Es va donar aquest segon cas i va ser la seva 
filla, Elisabet, casada amb l’apotecari Jaume 
Margarola, qui es va acabar encarregant de 
la finalització de les obres.

Segle xvii: setges i refetes 

En un contracte de la primera meitat del 
segle xvii entre el mestre de vidrieres i 
estanyer Joan Bernat i el prior i obrers de 
l’església de Santa Caterina Màrtir31 es parla 
de la creació del càrrec de conservador de 
les vidrieres de l’església, cosa que comporta 
la seva reparació —que inclou el vidre i la 
part metàl·lica— i una neteja anual.  
El pagament al mestre (25 lliures en el 
moment de signar el contracte i 5 lliures 
anuals) es faria només si el mestre tenia 
prou atenció a les vidrieres i feia una bona 
feina. No sabem quant de temps va treballar 
Joan Bernat32 per als frares predicadors de 

uns rajos que es dirigeixen a l’escena central 
on santa Caterina agenollada rep l’anell del 
Nen assegut damunt la faldilla de la Mare.  
A cada costat hi ha un àngel trompeter. A l’altre 
dibuix, sense color, falten els dos registres 
inferiors i un dels àngels laterals de l’escena 
superior. Les posicions dels apòstols, l’allarga-
ment de les figures i la proporció de mida 
entre l’àngel trompeter i les altres figures de 
l’escena superior fan pensar en la realització 
per una mà diferent de la del primer dibuix 
comentat.

L’any 1584, un cop acabada la vidriera dels 
Apòstols, els obrers de l’església van voler 
fer-ne una altra, en aquest cas dedicada a la 
Mare de Déu.27 La primera cosa que es va fer 
va ser recaptar almoines per obtenir els fons 
necessaris. Felip de Castre, vescomte d’Évol, 
va ser un dels principals donants i, per això, 
s’hi posaren les seves armes. Ell va fer posar 
també a la vidriera els sants Francesc, Gaspar 
i Guillem.28

El contracte de realització d’aquests vidriera 
se signà amb Elisabet, vídua de Jaume 
Fontanet, qui s’havia associat amb el pintor 
Pau Forcada.29 El mateix 1584 s’acordava 
entre ells i el prior del monestir la realització 
(en sis mesos) de la vidriera, que havia de 
fer 50 pams de llarg i que tindria cinc pisos 
(quatre pisos faran 11 pams i el darrer pis 
farà 6 pams): en el primer hi hauria la 
Coronació de Maria, en el segon l’Assumpció 
de la Mare de Déu, en el tercer la Defun- 
ció de la Mare de Déu, en el quart els sants 
Guillem, Francesc i Baltasar sota tabernacles, 
i al darrer pis hi hauria les armes del cavaller 
amb l’escut, que havia de fer més de 4 pams, 
i el capeu n’havia de fer 2 i havia de tenir 

27. Al Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 27, és anomenada la «vidriera de 
l’Assumpció».

28. Lumen Domus..., vol. i (1219-1634), ms. 1005, foli 95.

29. Sobre els Fontanet, vegeu: cAñellAS, S. (1997). «Els Fontanet: tradició i canvis en la 
vitralleria del darrer gòtic». LAMBARD. Estudis d’Art Medieval. Barcelona: Amics de l’Art 
Romànic, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, vol. ix; domínguez, c. (en premsa). «Notícies 
esparses sobre la vidriera medieval a Catalunya». A: Jornada d’estudi en ocasió de l’acabament del 
Corpus català, realitzada el 20 de juliol de 2016 a l’IEC. Vegeu també: yeguAS, J. (2000-2001). 
«Sobre l’escultor Martí Díez de Liatzasolo (circa 1500-1583)». Locvs Amœnvs, 5, p. 179-194. 
Disponible a: http://www.raco.cat/index.php/Locus/article/view/23492/23330 (darrera 
consulta: maig del 2016).

30. CVMA, 4, p. 25. AHCB. Gremis, Gremial Municipal, caixa N-P, Convent de Santa Caterina: 
11-X-1584.

31. AHPB. Notari Josep Galcem. Manual de 1638, 665/13: 5-IV-1638. El document m’ha estat 
proporcionat per la investigadora Rosa Nacete, a qui agraeixo la seva amabilitat i generositat.

32. Joan Bernat va treballar en la reparació de les vidrieres de la Catedral de Barcelona entre  
el 1633 i el 1634 i un Bernat, estanyer, ho va fer el 1640. Vegeu cAñellAS, S. (2000). «Les vi- 
drieres de la Catedral de Barcelona entre 1560 i 1679». Anuari d’Història i Cultura. Associació 
Amics de la Seu Vella de Lleida, 2. Lleida (Seu Vella, dossier «Vitralls i vitrallers»), p. 97-99 
i 160-165.

Detall de la part alta del projecte sense color del vitrall 
dels esposoris de santa Caterina i els dotze apòstols, 
procedent del taller Ravella-Amigó, avui al Museu de 
Santa Maria del Mar, Barcelona. Foto: Sílvia Cañellas
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l’antiga peça i perquè bona part de la feina, 
com s’ha comentat més amunt, la van fer els 
mateixos monjos i novicis. Malgrat tot, 
s’explica que els tres apòstols que hagueren 
de ser refets es diferenciaven clarament dels 
altres pels colors. En les figures hi va treba-
llar un molt bon oficial vitraller de Barcelo-
na, coneixedor del disseny de les figures.37

Els documents res no diuen sobre el nom del 
fadrí ni de l’oficial que hi van treballar, però, 
per les dates i els dibuixos conservats, podria 
tractar-se de Josep Ravella, del taller del qual 
procedeixen els dibuixos que s’han conservat 
d’aquesta vidriera.38

El 6 del següent mes de juny es posava a lloc 
la quarta vidriera, la del costat de l’altar de 
Sant Martí. Un cop acabada aquesta feina, 
no es pogué seguir treballant en les vidrieres 
per manca de vidres, i no va ser fins al mes de 
juny del 1701 que es van poder seguir les 
tasques, un cop arribat a la ciutat el vidre que 
els calia. Llavors, es van tornar a lloc tres 
vidrieres més del presbiteri. Es va començar 
la feina per la del costat de la vidriera dels 
Apòstols, que es va posar a lloc el 19 de juliol 
de 1701.39 La feina de neteja i reparació de la 
peça, que havia estat malmesa pels trets de 
l’artilleria, va ser feta, com en els casos 
anteriors, pels religiosos i els novicis.40 També 
van col·laborar, amb els oficials vitrallers, en 
la feina de les altres dues vidrieres que es van 
posar a lloc el 13 d’agost41 i el 25 de setembre 
del mateix 1701.42

Segles xviii-xix: temporals, decadència i 
enderrocament

El 1710 van tornar les destruccions, aquest 
cop causades per un temporal. Entre les 9  
i les 10 de la nit del 26 d’agost, la pedra i el 
vent van afectar les vidrieres del presbiteri de 
l’església de Santa Caterina. La de sobre de la 
porta de la sagristia va haver de ser desmun-
tada, ja que hi havia risc que caigués.43

El dia 3 d’octubre de 1715, la vidriera dels 
Apòstols es treia definitivament de lloc i s’hi 
instal·lava temporalment una vidriera 
blanca. L’escrivà del recull documental del 
convent es lamenta d’aquesta pèrdua per la 
qualitat i l’antiguitat de la peça i ens diu: «És 
llàstima, per esser la millor de Barcelona i 
trobar-se en los llibres vells, es estada sempre 
vidriera dels Apòstols la qual estava al mig de 
l’altar major».44

El 23 de novembre del mateix any es van 
posar a lloc les vidrieres del refetor,45 i el 23 

Barcelona, però sembla que les vidrieres es 
van conservar força bé fins a finals de segle.

La violència de les bombes i les bales del setge 
del 1698 van provocar destruccions al convent 
i moltes de les vidrieres es van malmetre: algu-
nes de les del presbiteri van patir molts danys 
en vidres i a la part de pedra, i la rosassa del 
cor també va quedar molt afectada.33

Així, l’octubre del 1698, es va decidir que els 
mateixos religiosos del convent, amb l’ajuda 
dels novicis, iniciessin les refetes de les vidrie-
res. Es va contractar un fadrí vidrier que va 
cobrar 14 sous per jornal i l’hostalatge al 
convent. Però la major part de la feina va ser 
feta pels religiosos. A més de treballar-hi, 
també aportaren bona part dels fons necessa-
ris. Va servir de taller la cel·la dels Provincials 
i, després, les golfes de la infermeria. Es van 
reparar les vidrieres i es va refer part de les 
pedres dels finestrals.34

El treball es concentrà en quatre de les 
vidrieres de l’església: la dels Apòstols, al 
centre del presbiteri, les de la capella de Sant 
Martí i la capella de Sant Antoni i una 
vidriera que es diu que no tenia els mainells. 
El mes de febrer següent es posava a lloc la 
primera d’aquestes vidrieres, la més propera 
a l’altar de Sant Antoni de Pàdua,35 i el 10 de 
març es posava la que estava mancada  
de mainells;36 la vidriera dels Apòstols es 
col·locava el 12 d’abril. El cost va estar entre 
les 300 i les 400 lliures i es va poder estalviar 
perquè es va poder aprofitar gran part de 

33. Els efectes van ser força importants no solament a les vidrieres, sinó que també la llibreria, 
la infermeria, el dormitori gran, la sagristia, part del presbiteri i capelles de l’església i moltes 
cel·les van enrunar-se. Va caure un arc sobre l’altar major i van quedar afectades les parets de 
l’església, els claustres, etc. Lumen Domus..., vol. ii, foli 595; ortoll (1996). «Algunas 
consideraciones sobre...», p. 47-63.

34. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (datació: 1635-1701), foli 601.

35. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (datació: 1635-1701), foli 604.

36. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (datació: 1635-1701), foli 605.

37. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (datació: 1635-1701), foli 605.

38. Josep Ravella va fer el seu examen de mestratge com a pintor de vidrieres blanques i llises 
l’any 1698 (AHPB. Llauradó. Manual de 1698: 861/18, folis 405-406). Amb relació als dibuixos, 
vegeu: cAñellAS, S. (en premsa). «El taller Ravella: proyectos del siglo xviii conservados». 
Cuadernos del Vidrio, 4. Real Fábrica de Cristales de la Granja, Fundación Centro Nacional del 
Vidrio. 

39. Lumen Domus..., vol. ii, 1706 (datació: 1635-1701), foli 600. Lumen Domus..., Pere Màrtir 
Anglès, 1007, vol. iii, foli 21.

40. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 23. 

41. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 26.

42. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 33.43. Lumen Domus..., Pere Màrtir 
Anglès, 1007, vol. iii, foli 21943.

43. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 219.

44. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 313.

45. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 313.
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l’altar major. La vidriera immediata a 
aquesta zona trontollà també i es desplaçà 
més d’un pam del seu galze. Es va considerar 
que la vidriera podria arribar a caure i que 
això era un greu perill, ja que podia arribar 
a desfer tot l’altar major i bona part de 
l’interior de l’església. Calgué buscar, per 
tant, una solució d’urgència, que va consistir 
en la col·locació, per la part exterior, d’unes 
estores de diferents peces que cobrien tota la 
vidriera. Les van despenjar verticalment des 
de la coberta, es van instal·lar bastides a 
l’interior de l’edifici i van falcar el finestral. 
Van haver de posar estores també al forat 
deixat per la vidriera caiguda, per evitar 
l’entrada d’aigua. S’hagué de tapar també la 
vidriera del centre del presbiteri, la de Santa 
Caterina, ja que, tot i no amenaçar ruïna, 
estava també plena de forats per on entrava 
aigua que malmetia l’interior del temple. 
Dos sacerdots van arriscar-se a entrar a la 
part de l’altar per treure els objectes que s’hi 
trobaven i evitar que es perdessin si la 
vidriera acabava caient. Amb tot, no hi 
hagué danys personals.49

El 1743 es va prendre la decisió de retornar 
les vidrieres, però assegurant-les. Per això, es 
van treure els muntants de pedra i es van fer 
nous, de ferro, amb cargols i amb els plafons 
de vidre ajustats per facilitar-ne el desmun-
tatge.50 Només les vidrieres del costat de les 
capelles de Sant Antoni i Sant Martí conser-
varen les estructures antigues. 

de desembre, la meitat de la rosassa del cor.46 
Feines, com les anteriors, realitzades pels 
religiosos del convent.

Es procedí després a la realització de la nova 
vidriera per al finestral central del presbiteri. 
L’antiga vidriera dels Apòstols, definitiva-
ment perduda, era substituïda per una amb 
la imatge de santa Caterina amb l’espasa a la 
mà dreta i la palma del martiri a l’esquerra.

Es va reparar la vidriera del costat de la 
capella de Sant Antoni i de la de Sant Martí, 
que havien estat paredades, i se n’obriren tam-
bé moltes altres i s’hi posaren vidres nous. 

Entre el 1715 i el 1716 es van fer força vidrie-
res noves, però, segons la documentació de 
l’època, poc tenien a veure amb la qualitat 
de les seves predecessores «perquè los vidres 
ni eren tan dobles ni de colors tan bons».47

Poc temps després, les de la part de llevant 
hagueren de tapiar-se, ja que hi entrava 
massa sol i molestava els qui estaven al cor.

L’any 1717 s’encarregà a Josep Ravella la 
confecció de les vidrieres de Santa Maria del 
Pi; en el document notarial dels pactes es diu 
que es faran onze vidrieres que han de ser 
similars en disposició i forma a les que 
«donen més claredat en l’església» del convent 
de Santa Caterina Màrtir i que el mestre  
ha de prendre «idea i norma en la varietat del 
dibuix y diversitat dels colors» d’aquelles 
vidrieres. Es posa com a condició que abans 
d’iniciar res s’entreguin als obrers les mostres 
perquè triïn aquelles que els semblin millor.48

És probable que algunes d’aquestes mostres 
siguin les que es conserven a la sagristia de 
l’església de Santa Maria del Mar i que 
acompanyen les de la vidriera dels Apòstols.

Els problemes i les destrosses no s’acabaren 
aquí, sinó que continuaren amb una nova 
borrasca que malmeté novament les vidrieres 
del presbiteri. Cap a les 7 del matí del dia 27 
de gener de 1740, la força del vent, acompa-
nyat de molta pluja, tirà a terra una vidriera 
de la part de la tribuna. Caigueren els vidres 
i els muntants de pedra i, en caure, van 
destruir part de la tribuna, de la tarima i de 

46. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 314.

47. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, folis 315, 318 i 319.

48. Agraeixo al doctor Francesc Miralpeix el fet d’haver-me indicat aquest document: AHPB. 
Antoni Navarro. Manual de 1715-1721, signatura 876/23: 7-XI-1717.

49. Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 338.

50 . Al Lumen Domus..., Pere Màrtir Anglès, 1007, vol. iii, foli 345, es diu que «amb poch 
treball se poden traurertotas las vidrieras (lo que pot importar en un siti)». Agraeixo a la 
doctora Lluïsa Amenós les explicacions fetes en relació amb la interpretació del text de  
la reparació que aquí s’explica.51. gudiol, J. (1919). «De vidres i...». 

Detall dels quatre apòstols del projecte sense color del 
vitrall dels esposoris de santa Caterina i els dotze 
apòstols, procedent del taller Ravella-Amigó, avui al 
Museu de Santa Maria del Mar, Barcelona. Foto: Sílvia 
Cañellas
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En les noves peces s’hi va posar el Sol i la 
Lluna i les insígnies de la il·lustre patrona 
del convent de Santa Caterina Màrtir (palma, 
roda i espasa) i les armes dels benefactors.

La darrera referència que podem esmentar 
amb relació a les vidrieres que ens ocupen 
data del 1771; la bibliografia esmenta la 
intervenció del pintor de vidrieres Francesc 
Hipòlit Campmajor a les vidrieres de Santa 
Caterina de Barcelona en aquesta data.51 
Així, segons un article publicat a La Ilustració 
Catalana l’any 1880, Francesc Hipòlit Camp-
major va estar en actiu des del 1762 i va 
intervenir en les vidrieres de Santa Caterina, 
on va fer-ne les grans vidrieres. El mateix 
taller va treballar a Santa Maria del Pi i a 
Santa Maria del Mar de Barcelona.52

El convent va ser cremat el dia de Sant Jaume 
del 1835. Tot i que part de l’església es va 
mantenir en peu, es va prendre la decisió 
d’aterrar tot el conjunt. En una part dels 
terrenys del convent es va construir el mercat 
municipal d’Isabel II, on actualment s’aixeca 
el nou Mercat de Santa Caterina.

Tancament

Una història complexa d’unes peces fetes, 
refetes i desfetes, avui ja desaparegudes, que 
tingueren una forta influència en el seu 
moment. Una història que s’ha pogut 
reconstruir a través d’uns documents conser-
vats gràcies a l’atenció i la cura dels nostres 
arxivers, als quals hem d’agrair l’afany de 
conservació i difusió del patrimoni docu-
mental; sense ells, refer aquests punts del 
nostre passat seria impossible. 

D’altra banda, les excavacions realitzades els 
darrers anys al subsol de l’actual mercat han 
donat fruits interessants amb relació a la 
construcció del conjunt monacal i la seva 
evolució. La troballa d’algunes peces de 
vidre pla permetrà també completar i 
replantejar les afirmacions realitzades en 
relació amb les seves vidrieres.  n Sílvia 
Cañellas 

51. gudiol, J. (1919). «De vidres i...».

52. La Ilustració Catalana (30-XII-1880).
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baluard durant la segona meitat del segle xvi. 
Les escures i les neteges al llarg del temps 
provocaren que bona part de l’estratigrafia 
que romangué al fossat correspongués 
majoritàriament a diversos moments del 
segle xviii. El material numismàtic trobat fou 
un total de 124 peces amb una cronologia 
d’emissió compresa entre el segon quart del 
segle xvi i el darrer quart del segle xix. 

Una segona intervenció (048/11) duta a 
terme al mateix indret, però fora ja dels 
terrenys del fossat, proporcionà dos contex-
tos molt diferenciats. D’una banda, el traçat, 
a partir de segona meitat de segle xvii, de 
camins d’entrada a la ciutat, l’establiment 
dels horts del marquès de la Quadra i la 
canalització provisional, entre el 1716 i 
el 1721, del rec Comtal. Un segon context 
amb un caràcter molt definit fou el format 
pel conjunt de barraques de pescadors que 
es van poder excavar, distribuïdes en tres 
fases entre els anys 1605 i c. 1660. Durant 
l’excavació, un element que va caracteritzar 
des del primer moment aquest conjunt de 
barraques fou el gran nombre de monedes 
recuperades, amb un total de 604 peces, en 
clara relació amb la venda il·lícita de peix o, 
fins i tot, d’altres mercaderies. 

La tercera intervenció (004/14) es va centrar 
en el tram de fossat del flanc de llevant, el 
qual restava per excavar. En bona mesura, la 
intervenció comportava la continuïtat de 
l’estratigrafia ja enregistrada al voltant del 
flanc de llevant i la cara del baluard de 
Migdia. De la mateixa manera que en el cas 
de la primera intervenció ressenyada, la 
majoria de la seqüència estratigràfica 
corresponia als segles xviii i xix. Van ser 
trobades un total de 148 monedes i cinc 
objectes paramonetals, amb un romanent de 
moneda antiga datada d’entre mitjan segle i i 
el primer quart del segle xix. 

A diferència de les actuacions anteriors, les 
darreres intervencions (109/15 i 021/16) van 
estar protagonitzades per unes seqüències 
relacionades directament amb la construcció 
de les fortificacions o bé amb el seu manteni-
ment. En aquest darrer sentit, es va poder 
excavar una part del terraplè adossat a la 

Moneda i context en el solar de 
l’antiga estació de Rodalies de 
Renfe. Estudi numismàtic 
Entre els anys 2006 i 2016 tingueren lloc al 
voltant de l’antiga estació de Rodalies de 
Renfe, al costat de l’actual Estació de França, 
tot un seguit d’intervencions arqueològiques, 
motivades per un conjunt d’actuacions 
urbanístiques que inclogueren la construcció 
de diversos edificis, com també la urbanitza-
ció de la zona i la posada en valor d’alguns 
elements patrimonials, com el baluard de 
Migdia. Tot i la unitat parcel·lària del 
conjunt d’intervencions,1 la diversitat dels 
contextos tant a escala cronològica com 
interpretativa resultà força notable, així com 
la gran quantitat de material, entre el qual 
s’exhumaren un total de 953 monedes de 
coure i billó. El numerari corresponia a la 
moneda menuda circulant, la més modesta, 
utilitzada per als petits pagaments quotidi-
ans. La seva interpretació és la síntesi que es 
presenta a continuació.

Les intervencions

Seguint l’ordre temporal de les diverses 
actuacions arqueològiques, ens trobem amb 
una primera intervenció (096/06)2 que se 
centrà fonamentalment en l’excavació  
del fossat de la cara i el flanc de ponent del 
baluard de Migdia, com també en part de les 
fortificacions aixecades durant la primera 
meitat del segle xix, fruit del procés de 
monumentalització i eixample del pla  
de Palau. L’excavació d’aquest vall defensiu 
es pot situar entre els anys 1634 i 1636, i va 
implicar l’eliminació de qualsevol vestigi 
estratigràfic anterior a aquesta data,  
a excepció lògicament d’algunes estructures 
negatives com els pous construïts a redós del 

1. Intervenció 096/06: plaça de Pau Vila, 12-13b, carrer del Doctor Aiguader, 1-27 i carrer de 
la Marquesa, 2-6 – catalogació compresa dins la II Campanya de Monedes del MUHBA, 
realitzada l’any 2013. Intervenció 048/11: carrer del Doctor Aiguader, 15-23 (Ciutat Vella) 
– encarregada l’agost del 2014 pel Patronat Municipal de l’Habitatge a instàncies del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona. Intervenció 109/15: carrer de la Marquesa, 6. Interven- 
ció 021/16: carrer de la Marquesa, 6 – catalogacions i breu informe encarregat pel Servei 
d’Arqueologia de Barcelona – Direcció de Memòria, Història i Patrimoni (ICUB). 
Intervenció 004/14: carrer de la Marquesa, 2-6 i baluard de Migdia (Ciutat Vella), 
encarregada el 2015 per Codex, Arqueologia i Patrimoni. També hi consta dins d’aquesta 
zona una moneda no restaurada de la intervenció 112/09: pla de Palau, 15-17 i plaça de Pau 
Vila, 12-13b.

2. Codi d’intervenció del Servei d’Arqueologia de Barcelona.



252 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2016

cara interna de la muralla de Mar. Tot i que 
l’estructura pròpiament dita es va començar 
a construir l’any 1535, les terres abocades 
contra l’estructura corresponien a mitjan 
segle xvii. Per sota d’aquests nivells del 
sis-cents, la resta del paquet estratigràfic 
corresponia al segle xvi. Les mateixes 
cronologies va aportar l’excavació parcial de 
l’interior del baluard de Migdia.3 L’interior 
es va reblir de terra en un període molt curt 
de temps entre el 1527 i el 1535, de manera 
que els materials associats presenten una 
gran homogeneïtat. A la intervenció 109/15 
van ser exhumades un total de quinze 
monedes i un pesal, amb cronologia d’emis-
sió compresa entre el segon terç del segle xiv 
i el darrer terç del segle xix, i a la 021/16 van 
ser trobades 59 monedes i dos getons, amb 
cronologia d’emissió d’entre el segon quart 
del segle iv i la primera meitat del segle xvi. 

Totes les catalogacions monetàries estan anne- 
xades a la memòria científica corresponent.

La circulació monetària en època moderna

Tot i la diversitat cronològica i interpretativa, 
les intervencions realitzades en aquesta àrea 
del quarter de Mar de Barcelona mantenien 
alguns trets en comú. La moneda s’inseria en 
estratigrafia moderna, en un estat de conser-
vació acceptable i en una quantitat gens 
menyspreable. L’absència de materials més 
antics, juntament amb les característiques de 
la formació de la zona, va fer considerar la 
moneda ibera, romana, tardoantiga i medie-
val descontextualitzada en estratigrafies 
bastant tardanes, com a testimoni d’etapes 
anteriors. La major part del numerari havia 
estat emès durant el trànsit del final de 

3. Soberón rodríguez, M. (2018). «Baluard de Migdia». Anuari d’arqueologia i patrimoni de 
Barcelona 2016, p. 41-42. 

Getó de Nuremberg (segle xv) i pesal de 4 rals 
(segles xvi-xviii). Foto: Àbac. Conservació-Restauració, SL

Concentració monetària 
en la fase A de les 
barraques de Mar. 
Direcció: Mikel Soberón 
(Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL). 
Planimetria: Mario 
Granollers 
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Les autoritats emissores presents en les 
monedes

Les primeres emissions monetàries exhuma-
des en context pertanyen al regnat conjunt 
de Joana de Castella i Carles I. Amortitzades 
en estratigrafies de principis del segle xvi, 
arrosseguen en el seu circulant un romanent 
significatiu de moneda residual anterior i 
perllonguen la seva circulació fins a principis 
del segle xvii. Felip II no encunya moneda 
menuda a Barcelona. La manca d’emissions 
fou suplerta pels numeraris dels regnats ante-
riors i la moneda local, d’àmbit i circulació 
restringits al lloc d’emissió. El seu fill, 
Felip III, continua dins del sistema de la 
moneda de billó, però aporta a més els canvis 
i les innovacions de la política monetària 
anterior. Sota el seu regnat, les emissions 
monetàries comencen significativament a 
tenir més presència i les diferents mesures 
econòmiques hi queden reflectides.

A partir del regnat de Felip IV es detecten 
novetats importants: trobem coures emesos 
fora de l’àmbit provincial —i, per tant, del 
sistema castellà— i es constata material 
espuri en un nombre significatiu. La guerra 
dels Segadors (1640-1652) obre un parèntesi 
dins d’aquest període, en el qual 32 ciutats i 
viles de Catalunya baten moneda simultània-
ment en valors i nominals nous. Trobem 
representats els quatre protagonistes del 
conflicte i algunes monedes procedents dels 
municipis propers. Un cop acabada la guerra 
es torna al sistema monetari en curs que hi 
havia abans del conflicte bèl·lic. Aquests 
darrers ardits i diners encunyats del 1653 
al 1655 van circular durant més de 50 anys 

l’etapa baixmedieval cap a l’inici de l’edat 
moderna, però sobretot en els períodes de les 
guerres i les postguerres dels Segadors, de 
Successió i, en menor representació, durant la 
guerra del Francès.

La moneda estrangera i els getons comple-
mentaven la moneda en circulació. Altres 
objectes relacionats amb la numismàtica com 
ara els pesals, les creus i les medalles també 
es documentaven puntualment.

Els nominals exhumats

La circulació monetària en època moderna 
és una de les etapes menys conegudes de la 
història (cruSAFont, 1996: 105-106). Fins al 
decret de Nova Planta, Catalunya manté una 
moneda pròpia, diferent en tipologia i valor 
de la utilitzada a Castella, i que només 
circula per l’antiga Corona d’Aragó. L’or i la 
plata són destinats a les transaccions altes i 
mitjanes. La moneda de coure s’utilitza per 
als petits intercanvis diaris i és representada 
per ardits i diners de billó, nominals abun-
dants en les intervencions d’aquest període. 
La quantitat de plata continguda en l’aliatge 
marca la principal diferència respecte als 
coures castellans, completament fiduciaris i 
rebutjats al Principat. 

Emissions monetàries de la guerra dels Segadors. Ardits i 
sisens de Felip IV, el Principat, Lluís XIII i Lluís XIV. 
Foto: Àbac. Conservació-Restauració, SL

Moneda de tipologia castellana. Coures de Felip II i 
Felip IV. Foto: Àbac. Conservació-Restauració, SL
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d’alguns numeraris, com també la seva 
retirada i el posterior desús, les tècniques 
diferents d’encunyació (martell i molinet), la 
introducció de nous nominals i les modifica-
cions en l’escala de valors. Els canvis s’eviden-
cien ràpids, però no van ser només econò-
mics, sinó també polítics. La moneda és un 
instrument de l’Estat, que l’utilitza a més 
com a mitjà de propaganda i on cada monar-
ca reflecteix part dels seus ideals. L’efectivitat 
de la seva política queda reflectida, en més o 
menys mesura, pel nombre de falsificacions i 
els recursos utilitzats per combatre-les.

La procedència del numerari ens indica el 
lloc d’origen de les peces i posa de manifest 
els contactes de la ciutat amb la resta del 
Principat, com també les relacions que 
manté amb els territoris peninsulars i 
italians. La major part de la moneda ha estat 
fabricada a Barcelona.

Catalunya manté una moneda pròpia fins al 
decret de Nova Planta. La seva preferència i 
ús queden constatats en l’estratigrafia, atès 
que no s’exhuma cap exemplar emès a les 
seques castellanes fins a la segona meitat del 
segle xviii, després de la guerra de Successió, 
quan la moneda d’àmbit provincial és 
prohibida i anul·lada.

Una de les característiques de la moneda 
d’època moderna és que allarga el seu 
període de circulació habitual, de manera 
que la trobem exhumada en estrats tardans i 
circulant junt amb numerari més modern. 
Aquest perllongament forma part del 
romanent antic, utilitzat de vegades per 
manca de numerari petit o per la ineficàcia 
del poder emissor de portar a terme una 
política activa de recollida i retirada. La 
moneda continua circulant mentre tingui 
validesa o algú li doni ús.

La falsificació monetària

Les falsificacions apareixen en temps dels 
Àustries i una prova d’això són les contra-
marques de validesa aplicades i constatades 
en la moneda menuda. La nul·la presència 
de material espuri a nom dels primers 
monarques moderns podria indicar que la 
política monetària barcelonina respecte al 
desmantellament i la retirada d’aquestes 
emissions va ser realment efectiva. Aquest fet 
pot marcar una gran diferència respecte al 
que es detecta sota els regnats posteriors i, 
concretament, després de la guerra dels 
Segadors i la guerra de Successió.

sense recanvi, atès que no es va tornar a 
batre billó fins a la guerra de Successió.

Les emissions de principis del segle xviii 
revelen els nous protagonistes del moment, 
l’arxiduc Carles i Felip V, amb una remarca-
ble preponderància en el nombre de troba-
lles encunyades pels partidaris del primer. El 
numerari de l’arxiduc reflecteix la mancança 
econòmica pròpia del context bèl·lic del 
moment, constatada en l’ús del ressegell 
sobre peces del mateix mòdul retirades ja del 
circuit monetari. Pel que respecta al numera-
ri del Borbó (1700-1724 i 1724-1746), la 
moneda que entra de Felip V és majoritària-
ment de tipologia castellana, i aquest fet 
indica que ha estat introduïda amb posterio-
ritat a la guerra i imposada pel decret de 
Nova Planta, promulgat el 16 de gener 
de 1716. Després de la guerra de Successió, 
les emissions monetàries se centralitzen i 
s’uniformitzen, i s’ordena l’encunyació i el 
curs obligatori d’una moneda igual per a tots 
els territoris. El dret de batre moneda es 
perd i s’ordena el tancament temporal de la 
Seca de Barcelona. A partir d’ara, «las 
regalías de fábrica de moneda y todas las 
demás llamadas mayores y menores me 
queden reservadas» (SAlAt, 1818: 118).

Des del segon quart del segle xviii fins a 
principis del segle xix hi ha poques represen-
tacions monetàries, habitualment emeses 
sota els regnats de Ferran VI o Carles III.

Durant la guerra del Francès tornen a tenir 
lloc nombroses encunyacions a Catalunya, 
realitzades pels francesos a Barcelona, d’una 
banda, i per la Junta Superior del Principat a 
nom de Ferran VII, de l’altra. Durant 
l’ocupació napoleònica, la ciutat reobre la 
Seca i emet moneda d’emergència, però a 
partir del 1814 la Casa de Moneda torna 
a quedar tancada i no obre fins al període 
constitucional, en què fabrica moneda 
provincial de coure. El numerari d’aquest 
període dona la data de tancament de les 
emissions monetàries de la zona, amb una 
amortització ràpida a principis del segle xix.

Aportacions de les monedes trobades a les 
intervencions

La cronologia limitada d’alguns estrats va 
permetre estudiar la moneda en context i 
comprovar-ne l’efectivitat, la negativitat o la 
reiteració d’alguns decrets i lleis recollits en 
els grans compendis numismàtics. S’ha 
documentat el procés d’emissió i evolució 
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crusAfont i sABAter, M. (2001). Història de la moneda de la 
Guerra dels Segadors (Primera República Catalana), 1640-1652. 
Barcelona: Ed. Crítica.

Heiss, A. (1866-1869). Descripción general de las monedas 
hispano-cristianas desde la invasión de los árabes. Madrid: 
R.N. Milagro.

Manual de Novells Ardits. Dietari del Antich Consell Barceloní 
(1892-1918). Barcelona. Imp. D’Henrich y Cía., en comandita.

sAlAt, J. (1818). Tratado de las monedas labradas en el 
Principado de Cataluña con instrumentos justificativos. 
Barcelona: Imprenta de Antonio Brusi.

soBerón roDríguez, M. (2008). «Antiga Estació de Rodalies». 
Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona, p. 51-54.

soBerón roDríguez, M. (2013). «Les barraques de pescadors a 
la Barcelona moderna (f. xvi – m. xvii)». Tribuna d’Arqueologia, 
p. 219-235.

Les monedes falses es mantenen llarg temps 
en circulació i evidencien un desgast acusat. 
Cal destacar la ràpida fabricació d’aquest 
numerari en els dos períodes de la post- 
guerra, atès que no és habitual trobar 
falsificacions en el primer any d’emissió de 
moneda oficial. A grans trets, s’estipula un 
percentatge de monedes falses significativa-
ment alt i que oscil·la entre un 8 i un 13 %. 
Estudis del numerari en paral·lel amb el 
d’altres intervencions de Barcelona ens 
confirmen aquesta dada, que sol ser l’habitu-
al en el circulant de la ciutat.

Diner contramarcat amb 
la inicial de la ciutat. Foto: 
Àbac. Conservació-
Restauració, SL

Ardit fals de Felip IV. 
Foto: Àbac. Conservació-
Restauració, SL

Que la falsificació era un problema impor-
tant ho demostra la reiterada menció que hi 
trobem en la documentació de l’època 
(botet, 1908-1911; bruniquer, 1892-1918; 
SAlAt, 1818; heiSS, 1866-1869). Aquest 
problema no era nou, sinó que s’anava 
arrossegant al llarg dels segles precedents i 
continua essent important a l’època contem-
porània, en la qual, possiblement per 
l’escassa quantitat de monedes respecte al 
període modern, pràcticament no hem 
trobat falsificacions.  n Montserrat Berdún 
Colom, Mikel Soberón Rodríguez
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