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Presentació

És un plaer i, alhora, una responsabilitat 
presentar-vos un nou volum de l’Anuari 
d’arqueologia i patrimoni de Barcelona. Un plaer 
perquè recull bona part de l’activitat genera-
da durant l’any 2015 des del Servei d’Arqueo-
logia municipal, amb el resultat del treball i 
l’esforç dels nombrosos equips de professio-
nals que fan una tasca discreta i constant en 
benefici del patrimoni arqueològic de la 
ciutat.

Una responsabilitat perquè, com a gestors 
d’aquest patrimoni de domini públic, oferim 
a la ciutadania els resultats de les interven- 
cions arqueològiques, tant del treball de 
camp com del procés de consolidació i 
restauració de les peces exhumades. La 
difusió d’aquests continguts és un objectiu 
prioritari des de fa uns quants anys i al qual 
volem donar continuïtat.

L’estructura de l’Anuari que teniu a les mans 
és similar a la dels anys anteriors. Després de 
les presentacions s’obre amb un article on 
s’exposa la col·laboració, iniciada fa alguns 
anys, entre el Servei d’Arqueologia i la Unitat 
de Subsòl dels Mossos d’Esquadra en allò que 
fa referència a espais confinats (refugis 
antiaeris, mines d’aigua, fresqueres...).

Pel que fa al treball de camp, s’exposen els 
resultats de 56 intervencions. L’any 2015, dels 
129 projectes d’intervenció arqueològica que 
es van redactar se’n van executar 89, 58 amb 
resultats positius i 31 sense resultats arqueolò-
gics. Tot plegat fa que l’activitat arqueològica 
a la ciutat sigui una constant i, per tant, que 
l’aportació de coneixement sigui un continu. 
Tota aquesta informació queda a l’abast dels 
estudiosos, que la poden consultar a través de 
la Carta Arqueològica de Barcelona i del 
Centre de Documentació del Servei.

A l’apartat de restauració i conservació es 
recullen les dades dels materials mobles i les 
estructures immobles sobre les quals s’ha 
actuat, amb interessants aportacions que fan 
referència a l’aplicació del ciment natural, 
amb l’exemple del refugi del carrer del 
Ripollès, consideracions sobre la necessitat 
de documentar les intervencions o la contri-
bució que fan els treballs de restauració a 
l’arqueologia.

L’Anuari es tanca amb dos articles. Un, 
referent a l’ajuda que ofereixen les eines 3D 
per a les tasques de conservació i restauració, 
i l’altre, sobre l’ús dels ultrasons per a la 
neteja del material ceràmic.

Si a l’Anuari anterior es feia referència a la 
coorganització del V Congrés d’Arqueologia 
Medieval i Moderna a Catalunya, durant  
l’any 2015 es va participar activament amb el 
Born Centre Cultural en l’organització del 1r 
Simposi Internacional d’Arqueologia. En la 
mateixa direcció, l’any 2017 està previst 
organitzar, juntament amb l’International 
Committee for the Conservation of Mosaics, 
el XIII Congrés Internacional de Conservació 
de Mosaics. 

Aquest seguit d’esdeveniments promouen la 
col·laboració amb associacions culturals i 
centres de recerca, faciliten el contacte amb 
investigadors d’arreu i activen l’intercanvi de 
coneixement, de mètodes de treball i  
de gestió. És voluntat de l’Ajuntament de 
Barcelona continuar, sempre que sigui 
possible, amb aquesta tasca de difusió de la 
construcció de coneixement que se’n deriva.

La publicació i presentació a finals del 2015 
dels dos volums de les actes del Congrés 
d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalu-
nya va servir per tancar un any intens pel que 
fa a l’arqueologia a Barcelona.

Finalment, per als qui vam ser designats per 
gestionar allò que en diuen la cosa pública, 
aquests primers mesos de legislatura ens han 
immergit en la realitat dels reptes als quals 
s’ha d’afrontar l’acció coordinada de les 
actuacions arqueològiques a la ciutat de 
Barcelona.  n Ricard Vinyes Ribas, comis- 
sionat de Programes de Memòria
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temps és l’interessant recull de rajoles 
hidràuliques que es conserven als magatzems 
del Museu d’Història de Barcelona  
(MUHBA), o els elements extrets de l’edifici 
«mostruari» que el terrissaire Antoni Tarrés 
tenia al costat del seu taller, a l’interior d’illa 
on hi ha els edificis de les facultats de 
Geografia i Història i de Filosofia, al Raval.

De fet, la realització dels estudis històrics que 
es redacten abans de l’enderroc de les 
finques facilita que es pugui accedir a 
l’interior i, sovint, permeten localitzar 
algunes peces d’antuvi inimaginables. Arran 
de l’estudi històric d’una finca del carrer de 
l’Arc del Teatre es van poder recuperar diver-
ses llunes de l’antic bordell de Madame Petit, 
fetes amb la tècnica de sorrejat o gravat a la 
sorra, una petita meravella desconeguda per 
a la majoria de la població.

De fa un temps, quan se’ns notifica un ender-
roc, i no ens n’assabentem de tots, ens posem 
en contacte amb el Departament de Col·lec-
cions i Centres Patrimonials del Museu 
d’Història de Barcelona, i es fa una visita a 
l’edifici amb la finalitat de poder recuperar 
aquells elements que es considerin interes-
sants, ja siguin mobles o immobles.

Amb l’objectiu de preservar aquesta part del 
nostre patrimoni arquitectònic i, sobretot, de 
la nostra memòria històrica, caldria definir 
els procediments i establir els protocols 
d’actuació que regulin qui els hauria de 
preservar i com ho hauria de fer.

I mentre no es pugui regular i ens seguim 
movent en terra de ningú, mirarem de no 
abaixar la guàrdia.  n Josep Pujades i 
Cavalleria, jpujades@bcn.cat

NOTA

L’any 2013, en ocasió de la commemoració 
del centenari de les Normes ortogràfiques de 
l’Institut d’Estudis Catalans, la Secció 
Ortogràfica va creure que era oportú 
publicar una nova versió de l’ortografia 
catalana. Els resultats d’aquests treballs han 
desembocat aquest 2016 en la nova versió de 
l’Ortografia catalana, que va ser ratificada per 

Patrimonis… en terra de ningú

El mes de juny del 2015, des del CSIC – Insti-
tució Milà i Fontanals (Departament d’Ar-
queologia i Antropologia) ens van convidar a 
participar en el X Cicle de Converses al 
Raval, en una taula rodona que van titular 
«Patrimonis». En el moment de preparar la 
intervenció la vam voler plantejar a l’entorn 
dels dubtes que ens envaïen a propòsit del 
tema escollit: l’existència d’alguns patrimo-
nis materials «menors» i com i a qui compe-
tia el seu tractament.

Dins del concepte patrimoni, ningú no 
qüestiona la pertinença dels elements 
patrimonials soterrats, que, molt sovint, hom 
considera que són els únics que tenen 
l’exclusivitat de l’arqueologia. Una altra cosa 
seria la disquisició que es deriva de la 
incorporació a aquest tipus de recerca del 
patrimoni construït, l’arqueologia vertical; 
però vam considerar que aquella no era la 
trobada més adequada per discutir-ho, ja que 
no hi havia arquitectes convidats a la taula. 
Volíem anar més enllà i encetar el tema dels 
patrimonis que es troben en terra de ningú.

Són patrimoni els marxapeus que encara es 
conserven al capdavall de la Rambla, o en 
alguns portals del Raval, amb la marca del 
repic dels talons de les prostitutes que 
esperaven clients? I les plaques metàl·liques 
que estan situades a l’entrada d’alguns 
portals i que servien per netejar-se les soles 
de les sabates quan els carrers encara no 
estaven asfaltats? O els vells suports de ferro 
forjat de les politges, situades al capdamunt 
de les façanes, que s’empraven per pujar el 
mobiliari a les diferents plantes dels edificis?

Pensem que sí, que tots aquests elements són 
patrimoni; patrimoni material. Però el que 
no queda gens clar és qui s’hauria de cuidar 
de la seva recuperació o documentació i com 
ho hauria de fer.

D’aquests petits, i no tan petits, patrimonis  
en tenim prou exemples en diferents ele-
ments que s’han pogut recuperar al llarg dels 
anys. Durant molt de temps, des del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona es va fer el 
seguiment dels enderrocs que s’havien de 
realitzar a Ciutat Vella, de la mà de la 
societat Foment de Ciutat Vella, SA; d’aquells 
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consens en la sessió plenària tinguda el 24 
d’octubre de 2016. El text encara està 
pendent del procés final de supervisió i 
edició, i el 2017 se’n farà la publicació 
impresa en paper.

Així mateix, l’Institut ha establert que la 
implantació dels canvis plantejats per la nova 
normativa ortogràfica es farà al llarg d’un 
període de quatre anys, a fi que es vagin 
coneixent i integrant de manera progressiva, 
d’acord amb les administracions i els dife-
rents àmbits professionals, especialment amb 
el món educatiu i editorial, que tenen la 
responsabilitat de difondre’ls i fer-los 
efectius.

Per tot això, atès que la versió disponible 
encara està pendent de supervisió, que 
aquesta novetat ens ha arribat en ple procés 
d’elaboració de l’Anuari i que el mateix IEC 
dóna un termini de quatre anys per a la 
implantació de l’Ortografia catalana, en 
aquesta publicació no hem aplicat les nove-
tats que s’hi estableixen. El pròxim Anuari, 
corresponent a l’any 2016, ja sortirà a la llum 
amb tots els canvis que marca la nova 
Ortografia catalana.
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La producció de vi amb anterioritat a la 
fundació de la colònia 

Amb anterioritat a la fundació de la ciutat de 
Bàrcino, documentem un bon nombre 
d’evidències d’elaboració vitivinícola al 
territori que posteriorment va ser ocupat per 
la colònia. Podem parlar amb seguretat de 
producció de vi a l’època republicana a la 
vil·la de Pedralbes, a la vil·la del Pont del 
Treball Digne de la Sagrera i possiblement als 
assentaments de Can Ricart, a l’Estació de 
Foneria i a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. D’altra banda, s’ha constatat la produc-
ció d’àmfores destinades a la indústria 
vinícola a les terrisseries del carrer de la Mare 
de Déu de Port, a l’Estadi Olímpic de Mont-
juïc, al carrer de Montcada i a la plaça 
Comercial. Totes les evidències d’ocupació 
localitzades amb anterioritat al canvi d’era, 
en el que fou el posterior territorium de 
Bàrcino, es vinculen exclusivament amb 
activitats vitivinícoles i de fabricació d’envasos 
de comercialització, dins del fenomen 
comercial ben conegut de l’anomenat vi 
tarragoní o laietà. 

En el cas del monestir de Pedralbes es 
localitzen una sèrie d’estructures productives 
(García, Macias, reyes, 1994) datades de la 
segona meitat del segle i aC i abandonades al 
segon decenni del segle i dC que podem 
vincular a l’activitat vitivinícola. Es va 
documentar una sala de premsatge pavimen-
tada amb opus signinum i connectada amb un 
dipòsit de grans dimensions. En aquesta 
cambra, el paviment s’entrega a la paret amb 
un cordó hidràulic i es documenta una fossa 
quadrangular destinada a contenir un 
contrapès, possiblement del tipus arca 
lapidum.  
A l’entorn d’aquesta sala de premsatge es 
localitzen també un gran nombre de retalls 
negatius destinats a acollir dolia defossa. 
Juntament amb aquesta instal·lació vinícola 
s’assenyala la presència d’un bon nombre de 
fragments d’àmfores Tarraconense 1 i 
Pascual 1, que es poden vincular simplement 
amb el procés d’envasament, o constituir 
evidències de la presència d’una terrisseria 
destinada a la seva elaboració. 

Explotació de la Carta Arqueològica 
de Barcelona: la viticultura a la 
colònia Bàrcino
Possessió suburbana convé molt que tingui arbres: 

hi haurà llenya i verducs per a vendre i per a ús de 
l’amo. A la mateixa heredat cal sembrar tot allò 

que ama el terrer: parres, conpularia, l’amini de 
raïm petit per a vi i de raïm gros, l’apici: llurs 

raïms fan de bon guardar dins olles en vinassa,  
i millor encara en arrop, en most, en resaigües.  

M. Porci Cató. D’Agricolia1

La vinculació de la fundació de Bàrcino al 
fenomen del vi laietà o tarragoní ha estat 
posada de manifest en multitud de treballs 
anteriors que no podem ressenyar en aquest 
petit article. Igualment han estat nombroses 
les publicacions orientades a estudiar el 
fenomen de la producció vitivinícola i dels 
seus envasos de comercialització de la 
colònia i el seu territori.

En aquestes pàgines ens limitarem a posar al 
dia les dades entorn de la producció vinícola 
de la Barcelona romana i analitzarem, per 
tant, les evidències localitzades tant dins el 
recinte emmurallat com a l’antic ager de la 
ciutat, a l’espai que actualment és el terme 
municipal de Barcelona. La localització i 
estudi d’aquests enclavaments productius ha 
estat possible gràcies al treball d’explotació 
de la Carta Arqueològica de Barcelona 
(cartaarqueologica.bcn.cat) que estem duent 
a terme des de l’any 2013, en el marc del Pla 
Bàrcino, vinculat a l’estudi dels tallers i 
instal·lacions agropecuaris de l’antiga 
colònia. A diferents volums de l’Anuari hem 
anat explicant l’estat de la nostra recerca 
(Peña, Miró, 2015; Peña, Miró, 2016), i ara 
estem a l’espera de publicar l’anàlisi de la 
fleca del carrer d’Avinyó, 15 de Barcelona i 
l’estudi de l’artesanat tardoromà de la ciutat 
(Huertas, Peña, Miró, en premsa). Dins 
d’aquesta línia de treball s’emmarca el nostre 
estudi d’una de les grans bases econòmiques 
de Bàrcino, la producció i la comercialització 
del vi, de la qual ara presentem els resultats 
preliminars.

1. Cató, M. P. (1927). D’Agricolia. Barcelona: Fundació Bernat Metge, cap. VII, 1-2, p. 18.



12 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

fotografies. Per al nostre estudi ens interessa 
la presència de fosses reblertes amb material 
ceràmic provinent d’una terrisseria destina-
da a la fabricació d’àmfores Pascual 1 i 
Dressel 2-4. Segons els estudis realitzats pel 
doctor César Carreras sobre la tipologia de 
les àmfores documentades, la terrisseria  
de l’Estadi de Montjuïc va poder estar en 
funcionament des de la primera meitat del 
segle i aC fins a mitjan segle i dC. Aquestes 
restes de l’Estadi de Montjuïc podrien 
vincular-se amb les documentades al Cemen-
tiri del Sud-oest a Montjuïc, on es localitza 
un assentament amb presència abundant 
d’àmfores ocupat des del segle ii aC. La 
presència d’aquests tres enclavaments 
terrissers destinats a la fabricació d’àmfores 
a l’època republicana podria encaixar bé 
amb la hipòtesi que defensa l’existència d’un 
port a la zona sud-est de Montjuïc, documen-
tat ja des del segle v aC. D’aquesta manera, 
les terrisseries es devien situar pràcticament 
a la línia de costa i prop del port per mini-
mitzar els costos de transport de les àmfores 
als vaixells. No s’ha detectat la presència 
d’elements productius vitivinícoles en 
aquests jaciments, la qual cosa evidentment 
no implica la seva inexistència. 

L’altre gran nucli de fabricació amfòrica es 
localitza a l’actual barri de la Ribera, molt 
proper al mont Tàber, on després es va 
construir la colònia. Aquest barri terrisser es 
va mantenir en funcionament des de mitjan 
segle i aC fins a finals del segle ii dC. Tant al 
taller documentat al carrer de Montcada 
com a la terrisseria de la plaça Comercial es 
constata la fabricació d’àmfores vinàries 
Pascual 1, amb una cronologia inicial de 
mitjan segle i aC (carreras, 2009: 18). 

Totes aquestes evidències ens permeten 
plantejar la imatge d’un pla de Barcelona 
amb una intensa ocupació agrària amb 
anterioritat a la fundació de la ciutat en 
època d’Octavi August. Aquesta articulació 
agrària prèvia, netament romana, presenta 
una clara orientació vitivinícola de tall 
especulatiu amb claredat des de principis del 
segle i aC. 

La producció de vi a l’època altimperial 

La fundació de Bàrcino, datada del voltant de 
l’any 10 aC, sembla destinada amb seguretat 
a regular les intenses activitats comercials i 
portuàries de la desembocadura del riu Llo- 
bregat, vinculades essencialment amb la co- 
mercialització del vi produït a la regió. La 

A la vil·la romana del Pont del Treball Digne, 
al barri de la Sagrera, a la vall del riu Besòs, 
s’han documentat diverses estructures 
localitzades sota els nivells augustals, interpre-
tades com a restes d’un assentament agro- 
pecuari previ a l’estructuració definitiva de la 
vil·la. Juntament amb onze sitges, es localitza 
una cella vinaria amb setze empremtes de dolia 
defossa disposades en tres files (alcubierre, 
Hinojo, riGo, 2011-2012: 377-378). Es tracta 
d’un espai aparentment a cel obert, que va 
acollir un mínim de 30 contenidors ovoides 
destinats a la fermentació de vi. No s’han 
localitzat els elements destinats a l’extracció 
del most. 

També sembla evident l’elaboració de vi en el 
jaciment de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, en vista de la publicació recent, en 
aquesta mateixa revista, del treball d’Isabel 
Panosa. Al costat de la presència d’abun-
dants fragments de dolia, alguns amb segells 
abans cocturam, aquesta autora assenyala la 
possible existència d’encaixos de dolia defossa, 
cosa que implicaria l’existència també d’una 
cella vinaria en aquest assentament  
(Panosa, 2014). Aquesta producció vinícola 
devia arrencar de finals del segle ii o princi-
pis del segle i aC i es devia mantenir fins a 
mitjan aquesta centúria. 

D’altra banda, a la vil·la de Can Ricart, 
datada de partir del segle ii aC, les evidències 
productives són molt menys clares. De fet, 
tan sols es constata la presència d’un dipòsit 
realitzat en opus signinum, que podria 
vincular-se amb la producció de vi, encara 
que la lectura polisèmica d’aquestes estructu-
res ens obliga a ser prudents en la seva 
interpretació. El mateix succeeix amb la 
vil·la de l’Estació de Foneria, amb una 
primera ocupació d’època republicana, tot i 
que les estructures productives documenta-
des no es daten de fins al segle iii dC. 

Respecte a l’elaboració dels envasos de 
comercialització d’aquesta producció inicial 
de vi es detecten dos nuclis de fabricació: un, 
a la zona de Montjuïc, i l’altre, a l’actual 
barri de la Ribera. 

Així, al carrer de la Mare de Déu de Port es 
localitza una terrisseria destinada exclusiva-
ment a la fabricació d’àmfores Pascual 1, en 
funcionament entre finals del segle ii aC o 
principis del segle i aC i l’època augustal 
(carreras, 2009: 14). També a les obres de 
l’Estadi de Montjuïc, el 1929, es descobreixen 
diverses restes arqueològiques, de les quals 
l’única documentació conservada són 
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de dolia defossa conservats in situ (bacaria, 
PaGès, PuiG, 1989-1990: 150). També en 
aquest assentament es localitza un pou, 
reblert a la fi del segle i dC, amb presència 
abundant de fragments d’àmfores Pascual 1 i 
Dressel 2/4 (artiGues, 2001). La presència 
d’aquest dipòsit podria interpretar-se com 
l’evidència de l’existència d’un centre 
terrisser annex o bé, exclusivament, com a 
mostra de l’envasament del vi per comercia-
litzar-lo directament en el seu lloc d’elabo- 
ració. No hi ha acord sobre la data de 
finalització de la producció de vi en aquesta 
vil·la. Per a Bacaria, Pagès i Puig, la cella vina-
ria es manté activa fins al segle iii dC, mentre 
que per a Artigues no devia perdurar més 
enllà del segle ii dC.

Així mateix, una cella vinaria dotada amb els 
característics dolia defossa d’aquesta regió ens 
porta a afirmar que hi ha producció de vi a 
la vil·la de Can Batllori. Aquest celler ocupa 
una àrea aproximada de 18 per 10 m on es 
van localitzar dotze dolia in situ i les emprem-
tes de vint més. Destaca també la troballa 
d’un dipòsit, de 2,16 per 0,88 m, que podria 
vincular-se amb el procés d’elaboració del vi. 
Aquesta instal·lació es data de manera 
genèrica d’època altimperial, sense que 
puguem precisar més la seva cronologia de 
construcció i abandonament (Granados, 
rodá, 1993). En el cas de la vil·la de Sant 
Andreu Comtal, on tenim ben testificada 
una producció d’època tardoromana, a la 
intervenció duta a terme entre els anys 2010  
i 2011 es va documentar la troballa de 100 
fosses de plantació, que es devien correspon-
dre amb les empremtes d’un vinyer datat del 
segle i dC (arroyo, 2011). 

La continuïtat de la producció vinícola entre 
l’època tardorepublicana i l’època imperial 
es posa clarament de manifest a la vil·la del 
Pont del Treball Digne (alcubierre, Hinojo, 
riGo, 2014). En aquest assentament rural, 
encara en fase d’estudi, s’ha localitzat una 
instal·lació de premsatge dotada amb dues 
premses de biga que és remodelada a l’època 
flàvia, amb la construcció d’un gran espai de 
premsatge dotat amb cinc premses. En 
ambdues fases es detecta un sistema d’anco-
ratge del contrapès del tipus arca lapidum. 

A la zona de Montjuïc, a la vil·la tardo- 
republicana de l’Estació de Foneria es detecta 
una important reforma a la fi del segle ii o 
principis del segle iii dC, en la qual es va docu-
mentar l’ús de fusta de vinya al folre interior 
d’un pou (ravotto, juan, 2010). En els nivells 
de rebliment d’aquesta fase, datats de mitjan 

fundació de la ciutat porta relacionada una 
nova centuriació del territori, com han posat 
de manifest els treballs de Josep Maria Palet 
(Palet, 1995; Palet, orenGo, 2009), que es 
materialitza amb l’aparició de nous enclava-
ments productius agropecuaris com ara la 
vil·la de Can Cortada, la vil·la de Sant Pau del 
Camp, la vil·la de Sant Andreu Comtal i la 
vil·la de Can Batllori. En tots aquests exem-
ples es constata una producció de vi exceden-
tària, i, en el cas de Sant Pau del Camp, 
possiblement també la fabricació dels seus 
envasos ceràmics de comercialització. D’altra 
banda, veiem com en el cas de la vil·la del 
Pont del Treball Digne aquesta producció de 
vi pateix un increment notable en aquest 
període, mentre que la producció sembla 
que es manté també, des de l’època tardo- 
republicana, en el cas de l’Estació de Foneria.

Vinculada també a la indústria vitivinícola,  
la qual pateix un clar increment a partir 
d’Octavi August, tenim documentada la 
construcció de les terrisseries del carrer de  
la Princesa, del Mercat de Santa Caterina, 
dels carrers de l’Argenteria i de Manresa  
i del carrer dels Carders, 5. Totes les terris-
series estan localitzades al suburbium nord a 
uns 200 m de la muralla, i conjuntament 
amb les terrisseries que ja funcionen a 
l’època tardorepublicana, al carrer de 
Montcada i a la plaça Comercial, que ja hem 
citat, conformen un veritable barri artesanal. 

En el cas de la vil·la suburbana de Can 
Cortada, un assentament en funcionament 
entre principis del segle i dC i finals del 
segle vi dC, es constata la presència de dues 
sales de premsatge. Una va ser excavada  
l’any 1987, i no disposem de dades sobre la 
seva cronologia d’ús i amortització (Miró, 
blasco, 1993: 111). L’altra campanya es va 
dur a terme l’any 2007, i ens assenyala un 
període d’ús des de la fase fundacional de la 
vil·la fins a finals del segle i o principis del 
segle ii dC (devesa, 2007). Es tracta d’una 
sala, excavada parcialment i articulada a 
dues alçàries, en la qual s’ha documentat un 
carreu de pedra sorrenca per a l’ancoratge 
del torn del tipus 40 de Jean-Pierre Brun 
(brun, 1986: fig. 59). 

A Sant Pau del Camp es constata l’existència 
d’una vil·la, la construcció de la qual es data 
del segle i dC i que podem vincular amb la 
producció de vi i possiblement també amb 
l’elaboració dels seus envasos de comercialit-
zació. En aquest sentit, cal destacar l’excava-
ció realitzada els anys 1988-1889 d’una 
àmplia zona en la qual s’aprecia l’existència 
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primer cas, com hem posat de manifest en 
un treball anterior (Huertas, Peña, Miró,  
en premsa), els elements estructurals docu-
mentats podrien apuntar a l’elaboració d’oli. 
Per la seva banda, a la instal·lació de prem-
satge de Sant Felip Neri les restes excavades 
per Sara Simón el 2002 (siMón, 2002) es 
corresponen amb la troballa d’un element de 
pedra encastat en un paviment, destinat a 
contenir anquers posteriors d’una premsa de 
biga. En aquest cas, davant l’absència de més 
elements, no podem determinar la natura-
lesa del producte manufacturat, ja que, com 
sabem, les premses de biga s’utilitzen indis-
tintament en l’elaboració de vi i oli. 

La tercera de les premses localitzades a l’inte- 
rior de la ciutat de Bàrcino es correspon amb 
la ben coneguda premsa de la plaça del Rei, 
estudiada detalladament per Julia Beltrán de 
Heredia (beltrán de Heredia, 2009) i de la 
qual recentment hem fet una relectura 
funcional (Huertas, Peña, Miró, en premsa). 
Aquesta instal·lació vinícola es data de més 
tard de la segona meitat del segle iii dC, 
datació de les àmfores enterrades a la cella 
vinaria, i roman activa fins a un moment 
indeterminat de l’antiguitat tardana, quan 
queda assimilada al nucli episcopal que es 
configura en aquesta zona de la ciutat. Extra- 
murs constatem també l’aparició d’espais 
destinats a l’elaboració de vi, a partir del 
segle iv dC, a les intervencions de la vil·la de 
Sant Andreu Comtal i a l’antiga terrisseria  
del carrer de la Princesa. Possiblement  
també es detecten aquest tipus d’instal·la- 
cions en fase tardoromana de la vil·la del 
Pont del Treball Digne. En el cas de la figlina 
del carrer de la Princesa, ens trobem davant 
un dels escassos exemples de la construcció o 
el manteniment de nuclis artesanals als 
suburbia de la ciutat, que a partir del se-
gle iv dC presenten una funcionalitat gairebé 
exclusiva com a necròpolis. Aquesta terris-
seria abandona la seva activitat original, 
destinada majoritàriament a l’elaboració 
d’envasos amfòrics, com hem vist, a la segona 
meitat del segle ii dC per convertir-se al  
segle iii dC en un espai residencial. Al se-
gle iv dC s’aprecia un nou canvi en l’orienta-
ció funcional d’aquesta zona suburbana de la 
ciutat amb la construcció d’un celler, testificat 
per la presència de dolia defossa i l’aparició 
d’elements de premsatge, sobre les antigues 
estructures del forn, que roman actiu fins a 
finals del segle v dC (casas, Martínez, 2006). 

Per la seva banda, a la vil·la de Sant Andreu 
Comtal, a uns 5 km de la ciutat, es localitza 

segle iii dC, es localitzen una gran quantitat 
de fragments d’àmfores vinàries de fons pla 
del tipus Gauloise 4, que sembla que eviden- 
cien l’existència d’una terrisseria destinada  
a la seva elaboració al segle iii dC i possible-
ment, també, d’una instal·lació vinícola, com 
sembla que indica la presència de fusta de 
vinya a les estructures de la vil·la.

La fabricació d’àmfores al carrer de la 
Foneria presenta la cronologia més tardana 
de les documentades fins al moment a 
Bàrcino i el seu territorium, ja que la resta de 
terrisseries excavades no perduren més enllà 
del segle ii dC. Així, la fabricació d’àmfores 
als tallers del carrer dels Carders i del carrer 
de la Mare de Déu de Port no perduren més 
enllà de les primeres dècades del segle i dC. 
D’altra banda, de mitjan aquesta centúria es 
data el cessament d’activitat als forns del 
carrer de Montcada, del Mercat de Santa 
Caterina i possiblement de l’Estadi de 
Montjuïc. Així mateix, el forn del carrer de 
la Princesa presenta una cronologia d’aban-
donament de l’activitat terrissera més 
tardana, que es data de la fi del segle ii dC. 
La finalització de l’activitat en aquests 
centres productius es vincula a la desaparició 
dels envasos amfòrics clàssics a la comercia-
lització del vi laietà o tarragoní, els tipus 
Pascual 1 i Dressel 2-4. Aquest fet, en cap cas, 
com hem posat de manifest en treballs 
anteriors (Peña, 2010: 166-167), no implica la 
desaparició o reducció de la producció 
vitivinícola a la regió, sinó una modificació 
dels mercats i en els envasos de comercialit-
zació, que es devien realitzar a partir 
d’aquest moment, en materials peribles, com 
ara fusta i pell. 

La producció de vi a l’època tardoromana 

A l’època tardoromana constatem l’aparició 
per primera vegada d’espais de premsatge  
a l’interior de la ciutat i, també, assistim a  
la construcció de nous cellers a l’ager de la 
ciutat, com succeeix en el cas de la vil·la de 
Sant Andreu Comtal, a l’antiga terrisseria del 
carrer de la Princesa i possiblement també a 
la vil·la del Pont del Treball Digne de la 
Sagrera. 

Intramurs, localitzem tres instal·lacions de 
premsatge. De dues, situades al barri artesa-
nal de Sant Miquel i al carrer de Sant Felip 
Neri, ens manquen elements definitius per 
fer una adscripció funcional segura, atès que 
només van ser excavades en part, i no pot 
haver-hi una interpretació segura. En el 
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Conclusions

Com a conclusió global ens agradaria ressal-
tar la gran importància que la producció de 
vi té a l’època romana per a la ciutat de 
Barcelona. Fins i tot, podríem afirmar que el 
naixement d’aquesta ciutat és propiciada pels 
antics viticultors de la regió. Bàrcino neix grà-
cies al vi i aquest recurs roman íntimament 
lligat a l’economia i la morfologia de la 
ciutat. Aquesta afirmació és molt evident per 
als dos primers segles de l’Imperi, com bé 
sabem, però és extensible a la fase tardana i 
també a l’espai geogràfic en el qual es 
concreta la fundació d’aquest centre adminis-
tratiu, creat, precisament, per canalitzar el 
comerç del vi produït a la Laietània.

Aquest ha estat un primer lliurament, d’un 
projecte de recerca més ampli, dins del marc 
del Pla Bàrcino, amb relació a la producció i 
l’artesanat al territori de la colònia, des 
d’abans de la seva fundació, a l’època 
ibèrica, fins a la tardoantiguitat. Esperem 
anar avançant en la recerca, en aquests i 
altres aspectes de Bàrcino.  n Yolanda Peña 
Cervantes (ICAC-UNED), Carme Miró i Alaix 
(Servei d’Arqueologia de Barcelona), ylnd-
cervantes@hotmail.com, cmiro@bcn.cat 

un espai a cel obert amb 27 encaixos per 
dolia defossa perfectament alineats, datats del 
segle iv dC i amortitzats amb anterioritat a la 
fi del segle v dC (arroyo, 2011). La sala, amb 
unes dimensions mínimes de 160 m2, és 
possible que pogués allotjar fins a 72 dolia 
amb un diàmetre màxim d’1,20 m. A partir 
dels paral·lels de la comarca, podem recons-
truir una alçària d’entorn d’1 o 1,2 m per a 
aquest tipus de recipients, fet que implica 
una capacitat de producció de 65.000 L per a 
aquest celler i mostra l’alt volum de produc-
ció que encara es manté en el territorium de la 
ciutat a l’època tardana. 

Finalment, ens agradaria assenyalar la 
construcció, en una cambra amb una clara 
funció residencial inicial, d’un possible 
dispositiu de premsatge en el cas de la vil·la 
de la Sagrera. Es construeix un dipòsit que 
apareix connectat amb una fossa d’espoli 
dels murs anteriors de la vil·la, que podria 
correspondre a l’espoli d’una ara de pedra 
sobre la qual es podria haver assentat una 
premsa de cargol directe destinada a l’extrac-
ció d’oli o most. Aquesta possible orientació 
productiva ha de ser ratificada amb els 
resultats de l’anàlisi de residus, que estem 
fent, sobre el seu material de revestiment.

Empremta dels dolia 
defossa, localitzats a la 
vil·la del Pont del Treball 
Digne, la Sagrera. Foto: 
Daniel Alcubierre i Jordi 
Ardiaca
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Simón Vilardaga, S. (2002). Informe sobre els resultats de la 
intervenció arqueològica realitzada a la finca núm. 5 del carrer 
de Sant Sever i núm. 2-4 del carrer de Sant Felip Neri de 
Barcelona. [Inèdit].
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L’arqueologia a la ciutat, un servei 
públic

Ella també ha entès, de sobte, que allà on ningú 
no pensava que hi havia res, hi ha una història. 

Potser no una història, això seria tal vegada 
excessiu: potser només històries minúscules, 

desplaçades i desencaixades, parcials, arracona-
des, vaporoses, difícils de descriure i possiblement 
mentideres, errònies. No tenim res més, adjectius 

que s’han de passar en net una vegada i una 
altra. Les històries se superposen i, de tant petites, 
s’acaben confonent, com si fos un conglomerat de 

pedres que encara no s’han cimentat. 
Francesc Serés. La pell de la frontera1

Aquest no serà un article d’arqueologia, 
malgrat que en parlarem, sinó que vol ser 
una reivindicació de la importància que té 
per a la societat tot el que podria envoltar la 
nostra història i el nostre patrimoni, ja que 
es tracta d’una de les millors herències  
que podem deixar als nostres fills, als nostres 
néts i a les generacions futures.

No som el que som perquè sí, som el resultat 
d’una evolució, a molts nivells, tant fisiològi-
ca —venim dels australopitecs— com social i 
cultural. No podem entendre el present 
sense valorar i tenir en compte el passat; el 
mateix per poder planificar el futur.

En la societat actual, on impera la rapidesa 
de transmissió de dades i la tecnologia, 
caldria trobar el moment per aturar-nos a 
pensar com podem aprofitar les novetats per 
transmetre coneixement, rigorós, des d’una 
perspectiva pedagògica i divulgadora. Per 
tant, donem suport totalment a l’ús de noves 
tecnologies per a la difusió del patrimoni i de 
l’arqueologia. Tant els canals de Twitter com 
els comptes de Facebook o Instagram i els 
webs ajuden a donar a conèixer resultats de 
recerques, de manera àgil, cosa que antiga-
ment requeria anys per poder publicar 
resultats. La disponibilitat de poder tenir els 
fons patrimonials en xarxa representa una 
evolució en l’ampliació de les possibilitats 
d’accés al patrimoni cultural. Una difusió 

que no tan sols afavoreix l’extensió del 
coneixement, sinó que permet també 
ampliar les possibilitats de recerca i estudi del 
mateix patrimoni, ja que fa possible la seva 
connexió amb altres branques de coneixe-
ment especialitzat, que d’altra manera no es 
vincularien a fons patrimonials diferents del 
de la seva branca d’especialització. 

Tot i això, per davant de tot hi ha les perso-
nes. Sovint repeteixo, i no em cansaré de 
fer-ho, una dita d’un arqueòleg reconegut 
com a sir Mortimer Wheeler: «Els arqueòlegs 
no desenterrem coses, sinó persones». 
Darrere de la nostra feina ha d’haver-hi 
sempre la persona, a dos nivells, d’una banda 
interpretem una història, una vida, i de 
l’altra, hem de saber transmetre aquesta 
història a una comunitat.

Barcelona és una ciutat amb una llarga 
tradició d’excavacions arqueològiques, de 
recerca i documentació. Podem parlar  
de més de 100 anys d’arqueologia a la ciutat.

Al Servei d’Arqueologia de Barcelona hi ha 
una voluntat clara de transparència per 
donar a conèixer el patrimoni arqueològic i 
la història de la ciutat als veïns, però també 
als visitants i al públic en general.

A fi de tenir una visibilitat clara envers la 
ciutadania, són diferents les eines que s’han 
posat en marxa, com una pàgina web, un 
compte de Twitter, la Carta Arqueològica 
oberta a tothom i tot un projecte destinat a 
il·lusionar a la ciutadania com el Pla Bàrcino. 
Així mateix, tenim espais de difusió conjunts 
amb diversos centres i museus, com ara la Nit 
dels Museus, on s’expliquen excavacions i 
monuments d’una manera lúdica i diferent.

Volem ser un canal de comunicació i un 
marc de coneixement amb relació a l’arqueo-
logia de Barcelona, i la nostra finestra és 
oberta al món per donar a conèixer el 
patrimoni de la nostra ciutat i, d’aquesta 
manera, poder establir una relació amb 
altres entitats, investigadors i ciutadans que 
tinguin uns interessos comuns.

D’altra banda, una de les coses que ens 
engresquen més en el seguiment de la nostra 
feina del dia a dia és el contacte directe amb 1. serés, F. (2014). La pell de la frontera. Barcelona: Quaderns Crema, p. 107-108.
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informat, es transforma en un gran difusor 
de la nostra història, una història comuna,  
a voltes una història petita, però que és la 
que ens ha dut on som ara.

En aquests moments, en què la crisi econò-
mica ha fet plantejar-se el model socioeconò-
mic del país i, de retruc, el model en què 
s’havia convertit l’arqueologia preventiva, cal 
que repensem on volem anar i quins són els 
valors que cal recuperar.

Excavar no és l’únic objectiu de l’arqueòleg, 
n’és un més, i l’objectiu final de la nostra 
feina ha de ser fer història, avançar en el 
coneixement i arribar als diferents col·lectius 
de la ciutat. Nosaltres seguirem treballant en 
diferents projectes que ja us explicarem, amb 
un objectiu clar: incrementar el coneixement 
i el patrimoni de la nostra ciutat, Barcelona. 
n Carme Miró i Alaix. cmiro@bcn.cat

els veïns i els ciutadans de la nostra ciutat. Ens 
agrada poder participar en el tramat associa-
tiu de Barcelona, i poder explicar de primera 
mà les recerques endegades i els resultats 
obtinguts. Un dels col·lectius més importants 
són els escolars. Poder anar a les escoles i 
poder participar en els diferents projectes 
educatius de la ciutat ens dóna una nova raó 
de ser. Aquesta relació no consisteix només a 
explicar coses, sinó que també hi ha un guany 
recíproc entre els uns i els altres. Així mateix, 
darrerament hem format part d’un procés 
participatiu, on un dels elements primordials 
era la muralla romana: estem parlant del 
solar que hi ha al carrer del Sotstinent 
Navarro, 17, i on aviat hi haurà un nou espai 
de lleure per a tots els veïns de Ciutat Vella. 
La nostra relació amb l’Escola Baixeras, els 
seus mestres i l’AMPA ha estat enriquidora a 
tots els nivells, sense oblidar la protecció i la 
difusió del patrimoni arqueològic.

Les xerrades a les diferents comunitats,  
com les que hem anat fent amb l’Associació 
de Veïns de la Sagrera, al Centre Cívic de la 
Barraca, han permès un diàleg permanent 
entre els ciutadans que veuen, viuen i, 
també, pateixen els efectes de les interven- 
cions arqueològiques. Un cop el ciutadà és 

Nit dels museus, 2015. Foto: Encarna Cobo
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La Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra 
i el Servei d’Arqueologia de Barcelona: una 
col·laboració de present i de futur

El Servei d’Arqueologia de Barcelona, com a 
ens gestor municipal de tota l’activitat 
arqueològica de la nostra ciutat, entre altres 
atribucions i tasques, s’encarrega de coordi-
nar la documentació, l’excavació i la catalo-
gació de tots aquells jaciments o restes 
patrimonials arqueològiques que s’exhumen 
en el subsòl, ja sigui en obres públiques o 
privades, arreu de la ciutat. 

El patrimoni arqueològic està integrat per 
totes aquelles restes o evidències de caràcter 
històric, siguin mobles o immobles, tant al 
subsòl com construïdes, per a l’estudi de les 
quals cal utilitzar metodologia arqueològica. 
És important remarcar que en cap cas no es 
té en compte cap adscripció cronològica 
concreta i, per tant, com a patrimoni arqueo-
lògic s’inclouen totes les restes materials 
humanes des de l’època prehistòrica fins al 
segle xx. 

Els darrers anys, a partir de les intervencions 
arqueològiques realitzades a la ciutat de 
Barcelona, s’ha incrementat el coneixement 
del patrimoni arqueològic en espais soterrats 
o confinats, sobretot gràcies a la documenta-
ció de refugis antiaeris de la Guerra Civil, 
entre altres espais. A això hi ha contribuït el 
creixent interès des de l’Administració 
pública (Generalitat de Catalunya i ajunta-
ments) per l’estudi del patrimoni de la 
Guerra Civil i de la memòria democràtica 
mitjançant metodologia arqueològica, com 
és el cas de la recuperació de la bateria 
antiaèria del Turó de la Rovira (Barcelona). 

És responsabilitat de l’Administració pública 
protegir tot el patrimoni arqueològic, i els 
espais soterrats o confinats al subsòl de 
caràcter patrimonial no en són cap excepció. 

Però, quin patrimoni arqueològic confinat 
podem trobar al subsòl de la ciutat de 

Barcelona? Doncs bé, la llista no és gaire 
extensa, però no per això és menys impor-
tant: refugis antiaeris, mines d’aigua, mines, 
el rec Comtal i fresqueres, com també altres 
elements de menor entitat, com poden ser 
petits col·lectors d’aigua o túnels. 

Per tant, el Servei d’Arqueologia de Barcelo-
na (ICUB), sent responsable també d’aquest 
important patrimoni arqueològic soterrat, 
els darrers anys ha incrementat el control i el 
seguiment arqueològic de totes aquelles 
obres públiques o privades que puguin 
arribar a afectar els elements esmentats. 
D’aquesta manera es poden dur a terme les 
mesures preventives per minimitzar la 
desaparició d’aquest patrimoni històric de la 
nostra ciutat, i avançar en el coneixement de 
totes aquests construccions soterrades. 
Últimament, també s’està fent l’esforç, des de 
les diferents administracions municipals 
implicades (districtes i ens municipals com 
ara BIM/SA) conjuntament amb el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona, de posar en 
valor diversos refugis antiaeris, que han estat 
localitzats en intervencions arqueològiques 
arreu de la ciutat, tot i que no exempts d’una 
certa problemàtica.1 Amb aquestes accions es 
pretén recuperar i habilitar aquests espais de 
memòria històrica i posar-los a l’abast de la 
societat, com és el cas del refugi antiaeri 
número 173 del carrer del Ripollès, al 
districte de Sant Martí (Forcades, 2016), o el 
refugi de la Torre de la Sagrera, al districte 
de Sant Andreu. També cal destacar la 
propera rehabilitació i recuperació d’un 
tram soterrat del rec Comtal a la futura plaça 
de les Glòries Catalanes, com també la 
posada en valor de dues fresqueres a la basílica 
dels Sants Màrtirs Just i Pastor (Ciutat Vella) 
i a Vil·la Joana – Casa Verdaguer (Vallvidre-
ra), respectivament. 

Arran d’aquest increment en les tasques de 
localització i documentació d’espais patrimo-
nials confinats, des de l’any 2013 el Servei 
d’Arqueologia de Barcelona (ICUB) manté 
una estreta col·laboració amb la Unitat de 
Subsòl de la Policia de la Generalitat – Mos-
sos d’Esquadra, dirigida pel sotsinspector 
Lluís Vivancos Solís. Aquesta col·laboració, 

1. Aquest article no pretén endinsar-se en la problemàtica al voltant de la recerca sobre els 
refugis antiaeris a la ciutat de Barcelona i la seva posada en valor, sinó sobre els protocols 
d’intervenció i accés a espais confinats soterrats de caràcter patrimonial. Per ampliar la 
informació sobre aquest tema i la problemàtica que es pot generar al voltant dels refugis 
antiaeris, podeu consultar: PuiG verdaGuer, F. «L’arqueologia dels refugis antiaeris de 
Barcelona». A: arnabat, r. (ed.) (2009). Els refugis antiaeris de Barcelona. Criteris d’intervenció 
patrimonial. Barcelona: MUHBA (Muhba Documents, 7), p. 69-79.   
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resta d’unitats del cos, per arribar allà on la 
dificultat d’accés és màxima.

Treballen tant en l’àmbit rural com urbà, 
però és aquest últim el que més ens interessa 
amb vista al tema que ens ocupa en aquest 
article, ja que la gran quantitat de xarxes que 
hi ha al subsòl de les grans ciutats ha fet que 
cada cop sigui més necessària una vigilància 
preventiva de tots aquests espais que confor-
men una complexa trama subterrània. 
L’absència de vigilància i la facilitat d’accés a 
totes aquestes xarxes, com també el grau 
elevat d’impunitat que ofereixen, fa que sigui 
un medi propici per als qui vulguin cometre 
una acció delictiva. 

La rellevància que tenen aquestes infra- 
estructures i la importància de la seva 
preservació per al bon funcionament de la 
vida quotidiana és enorme i repercuteix 
directament en el ciutadà; per tant, se’n fan 
necessaris la inspecció i el control policial. 
També cal tenir present que la seva afectació 
en edificis oficials, llocs d’actes institucionals, 
esportius o de grans concentracions obliga a 
una revisió exhaustiva i periòdica. Amenaces 
de bomba, robatoris pel sistema del butron, 

bàsicament, ha permès concretar un proto-
col d’accés a aquells espais soterrats i confi-
nats, de caràcter patrimonial, com poden ser 
mines d’aigua o refugis antiaeris, i, d’aquesta 
manera, poder accedir amb seguretat a 
aquests indrets. Els darrers quatre  
anys, aquesta col·laboració ha permès 
accedir a nombrosos espais patrimonials al 
subsòl de la ciutat, alguns desconeguts, i 
ampliar el seu coneixement i la informació 
topogràfica, documental i fotogràfica.

La Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra

Dins el marc de la col·laboració institucional 
entre organismes públics, la Unitat de Subsòl 
del cos de Mossos d’Esquadra, per primera 
vegada, ha pogut formar part d’un projecte 
comú amb l’Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB), per a la recuperació i la conservació 
d’espais soterrats confinats amb valor 
històric de la ciutat.

El que va començar com un contacte puntual 
ha esdevingut finalment una col·laboració 
molt rellevant, amb resultats dignes de ser 
tinguts en compte.

Abans d’explicar quina és l’operativa conjun-
ta, i a fi que es pugui conèixer i situar la 
Unitat de Subsòl, és necessari fer un xic 
d’història que expliqui d’on venim, qui som i 
què fem.

Aquesta unitat es crea l’any 1992 com a 
resposta a la necessitat de cobrir la seguretat 
de l’esdeveniment olímpic, i actualment cons-
ta de 21 efectius, un sotsinspector cap de la 
unitat, un sergent coordinador, quatre 
caporals i quinze agents. Els agents que la 
conformen tenen una formació especialitza-
da d’alt nivell, gràcies a la qual estan molt 
qualificats i són especialistes competents per 
actuar en espais confinats i treballs verticals. 
Per poder pertànyer a la unitat s’ha de 
superar una oposició i fer un curs de 300 
hores a l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya.

La seva activitat consisteix bàsicament en 
actuacions que no puguin ser assumides per 
altres unitats, i que normalment es duen a 
terme en espais soterrats, confinats, de difícil 
accés o verticals. Si cal accedir amb mesures 
de protecció perquè és un espai confinat, o si 
cal disposar de mitjans específics per acce-
dir-hi, ho farà la Unitat de Subsòl, ja que són 
els únics que disposen de la formació i els 
mitjans adequats. Com els agrada explicar, 
són com un braç accessori al servei de la 

Membres de la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra 
en tasques d’inspecció. Foto: Unitat de Subsòl
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gestora del clavegueram de Barcelona, posà 
en contacte el Servei d’Arqueologia de 
Barcelona i la Unitat de Subsòl dels Mossos 
d’Esquadra. Arran d’aquesta trobada, el 
Servei d’Arqueologia de Barcelona lliurà 
molta documentació, essencial per a la 
Unitat de Subsòl, sobre els refugis antiaeris 
de la Guerra Civil espanyola localitzats a la 
ciutat, com també d’altres elements patrimo-
nials confinats en el subsòl, com el cas del 
rec Comtal i les mines d’aigua, entre d’altres.

Metodologia de treball

No podem oblidar que es tracta d’espais 
confinats, amb tot el risc que implica un lloc 
d’aquestes característiques, sobretot en els 
casos de nova descoberta, on cal adoptar 
unes mínimes mesures de seguretat abans 
d’accedir-hi. I és aquí on la intervenció de la 
Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra té 
una importància cabdal per garantir la segu- 
retat de les persones que hi hauran d’acce-
dir, inclosos els tècnics del Servei d’Arqueo-
logia, atès que s’han de tenir en compte una 
sèrie de riscos comuns en la majoria d’espais 
confinats i, per tant, també als refugis: 
acumulació de gasos explosius, nocius, 
tòxics, augments sobtats del cabal de les 
aigües, desorientació, esgotament anticipat 
(per deficiència o avaria) de la llum artificial, 
relliscades, caigudes, cansament, esgotament 
físic, manca d’oxigen, contagi de malalties, 
incomunicació amb l’exterior, fuites d’elec-
tricitat o d’aigua, perill d’explosió i proble-
mes estructurals que poden provocar 
esfondraments.

En el cas concret dels refugis, els riscos són 
bàsicament la manca d’oxigen (hipòxia), ja 
que acostumen a no tenir una ventilació 
correcta i fa molts anys que estan tancats, i el 
perill d’esfondrament, encara que no se’n 
pot descartar cap dels altres.

Quan es descobreix un nou espai soterrat 
(refugi, fresquera o mina d’aigua) o bé es vol 
accedir a algun espai prèviament conegut, 
l’operativa que se segueix conjuntament amb 
l’ICUB és la següent: des del Servei d’Arqueo-
logia es comunica la descoberta al cap de la 
Unitat de Subsòl, i a continuació s’acorda un 
dia i hora concrets per anar a revisar-lo i 
s’estableixen les persones que hi hauran 
d’accedir.

Un cop al lloc, la unitat desplaçada assegura 
un perímetre i són els primers a accedir a 
l’espai per fer una primera valoració, deter-

recuperació de cossos per mort violenta, 
intents de fugida de centres penitenciaris, 
intromissions sospitoses al subsòl, recupera-
ció d’instruments, efectes, substàncies o 
proves d’un delicte, etc., són tasques habituals 
en el dia a dia dels agents de la unitat.

Bàsicament, l’activitat que es duu a terme es 
pot dividir en tres branques: operativa 
(activitat policial al carrer, tant en medi urbà 
com rural), formació i confecció d’informes.

En la confecció d’informes de seguretat es 
reflecteixen de manera senzilla i entenedora 
totes les dades que fan referència al subsòl de 
la zona objecte de l’estudi, i es fa menció 
especialment dels punts que s’han considerat 
perillosos o febles, amb l’objectiu de garantir 
la seguretat a la superfície. Un cop localitzats 
aquests punts, es proposen una sèrie de 
mesures correctores, les quals van encamina-
des a poder oferir les solucions que minimit-
zin el risc observat. 

A més a més, aquesta unitat té interessos que 
van més enllà de la feina policial, sobretot pel 
que fa a una sèrie d’espais singulars, tant 
per la seva situació com per les seves caracte-
rístiques, però també perquè representen 
una part de la nostra història que cal 
preservar. Entre aquests espais destaquen  
els refugis antiaeris de la Guerra Civil, que 
formen un llegat patrimonial testimoni d’un 
dels episodis més importants de la història 
contemporània de la ciutat, però també en 
molts casos són espais en zones sensibles des 
del punt de vista de la seguretat.

Aquest fet va motivar l’any 2013 la voluntat 
d’iniciar una col·laboració amb les institu- 
cions competents en aquest tema, com és el 
cas de l’ICUB (Institut de Cultura de Barce-
lona) i CLABSA (actualment BCASA, 
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA), per posar 
uns exemples clars d’organismes amb els 
quals es col·labora actualment. Aquesta 
activitat ha donat molt bons resultats i moltes 
satisfaccions per a ambdues parts. 

En el moment d’iniciar la col·laboració amb 
l’ICUB, la Unitat de Subsòl ja feia un any que 
treballava en un projecte propi associat a 
aquesta necessitat, revisant, ressenyant i 
documentant els diversos refugis existents, 
amb un sistema que, a més de l’informe 
descriptiu i de seguretat, incorpora un recull 
fotogràfic i un treball detallat de planimetria 
en AutoCad.

L’inici dels treballs conjunts va començar el 5 
de març de 2013, quan BCASA, empresa 
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Finalitzada la inspecció, en cas que calgui 
establir unes mesures de seguretat posteriors 
en funció de l’estat de l’espai, haurà de ser 
l’organisme competent qui vetlli perquè 
s’implantin i es compleixin. En cas que 
aquest espai tingui influència en la seguretat 
d’algun edifici oficial o rellevant, la Unitat de 
Subsòl proposarà unes mesures de seguretat 
per impedir-ne l’accés i el revisarà periòdica-
ment per comprovar que tot està correcte.

Quin patrimoni arqueològic soterrat es pot 
trobar al subsòl de la ciutat de Barcelona?

Refugis antiaeris de la Guerra Civil. 

Durant els anys que va durar la Guerra Civil 
espanyola, a Barcelona, que juntament amb 
Gernika i Madrid va ser la més castigada pels 
bombardejos de l’aviació franquista i els seus 
aliats, es va construir una important xarxa 
de refugis de guerra antiaeris utilitzats per  
la població per protegir-se dels atacs, gaire- 
bé 1.300 refugis. Des del febrer del 1937 fins 
al gener del 1939 es van produir 194 bombar-
dejos, que van provocar 2.500 morts i 3.200 
ferits arreu de la ciutat (Miró, raMos, 2013).

A l’Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona se’n pot trobar molta documenta-
ció, inclosa la generada per la Junta Local de 
Defensa Passiva de Barcelona (JLDPB) i per 
la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, ens 
encarregats de la planificació de la defensa 
de la ciutat durant la Guerra Civil, i de la 
gestió dels refugis civils construïts. 

El 16 de juliol de 1938, la JLDPB va confec- 
cionar un atles, organitzat per districtes, amb 
la ubicació i el número d’identificació d’un 
total de 1.293 refugis antiaeris.2 De tots 
aquests refugis no se’n té garantia de l’exis-
tència ni de l’estat de conservació, ja que es 
tractava únicament d’una llista on només  
es demanava el permís per construir-los o 
per adaptar espais preexistents a la funció de 
defensa. Malauradament, a causa de la 
manca de materials i recursos econòmics, un 
bon nombre d’aquests 1.300 refugis no es 
van finalitzar mai o ni tan sols iniciar.

Un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, molts 
d’aquests refugis es van clausurar tot tapiant 
les seves entrades i omplint de runa l’inte- 
rior, mentre que d’altres es van reconvertir 
en col·lectors d’aigües residuals i pluvials de 
la xarxa de la ciutat.

minar el nivell de risc i assignar un protocol 
d’accés. En aquest sentit, es comprova el 
nivell d’oxigen i la presència de gasos 
perillosos mitjançant la utilització d’un 
mesurador homologat i, també, es determina 
l’estat de la infraestructura de sostre i murs i 
es comprova si hi ha presència d’esquerdes o 
esfondraments. 

Quan l’accés està assegurat, es comprova que 
tothom vagi equipat convenientment. Si algú 
no disposa del material adequat se li pot 
proporcionar, i s’acompanya el personal 
tècnic autoritzat perquè pugui dur a terme 
les seves tasques, en concret els tècnics del 
Servei d’Arqueologia, els quals entren en 
primera instància un cop assegurat l’espai. 
Per part de la Unitat de Subsòl es fa un 
reportatge audiovisual exhaustiu i es prenen 
les mesures necessàries per poder efectuar 
posteriorment la fitxa tècnica corresponent, 
que serà lliurada a l’organisme oficial. Els 
tècnics del Servei d’Arqueologia també 
documenten l’espai inspeccionat fotogràfica-
ment i en confirmen la naturalesa. 

La fitxa tècnica que elabora la Unitat de 
Subsòl inclou també una planimetria 
detallada —planta i seccions— del refugi o 
espai confinat inspeccionat, que és lliurada 
al Servei d’Arqueologia, el qual la incorpora 
a l’inventari del patrimoni arqueològic de la 
ciutat. Tota aquesta informació té una 
importància cabdal per a la catalogació i el 
coneixement d’aquest patrimoni soterrat. 

Plànol del refugi antiaeri de la plaça de Bonet i Muixí (districte de Sants-Montjuïc), 
realitzat per la Unitat de Subsòl.

2. Atles dels refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona 
/ CLABSA, 2002. [Inèdit].
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destapia l’envà de totxanes que segella l’accés 
inferior i que permet accedir a la galeria 
buida del refugi. En aquest punt és on 
accedeixen en primer terme els membres de 
la Unitat de Subsòl, els quals asseguren 
l’ingrés al refugi.

El rec Comtal

Ja existent a la segona meitat del segle x, el 
rec Comtal era un gran canal d’aigua a cel 
obert provinent de Montcada, que perdurà 
fins al segle xix com un dels principals 
proveïdors d’aigua de la ciutat i dels pobles 
de Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de 
Provençals. Aquesta important infraestructu-
ra fou emprada per regar els camps de 
conreu i per fer funcionar els diversos molins 
hidràulics construïts al llarg del seu traçat, 
principalment a la zona de Sant Andreu i 
Sant Martí. Als barris de Sant Pere i de la 
Ribera de Barcelona, el rec Comtal fou 
emprat per proveir d’aigua les carnisseries i 
les adoberies de la zona, en concret entre el 
segle xiii i principis del segle xix, com en  
el cas del carrer d’en Tantarantana. 

El rec Comtal, tot i que a l’inici era un canal 
a cel obert, es va començar a cobrir parcial-
ment a partir de la segona meitat del se-
gle xix amb la implantació de la reforma 
urbanística d’Ildefons Cerdà, l’Eixample. 

Els refugis que no es van finalitzar del tot són 
els que presenten més perillositat, ja que les 
parets de terra i sobretot els sostres es van 
ensorrant amb el temps. 

Els darrers anys s’ha incrementat considera-
blement el coneixement de nous refugis, fins 
al moment desconeguts. En concret, ens 
referim a aquells refugis que van funcionar 
durant el conflicte i que, un cop finalitzada 
la guerra, es van segellar i les seves entrades 
van ser absorbides i difuminades pel nou 
urbanisme de la ciutat; només resten vius a la 
memòria dels veïns de més edat que van 
viure aquest episodi tan dramàtic. 

La casuística és variada, però els casos 
d’obres públiques que comporta la reurba- 
nització de carrers és on es localitzen la 
majoria de nous refugis antiaeris, principal-
ment quan es descobreixen les entrades 
segellades d’aquests refugis. Gràcies a l’Atles 
del 1938 és possible poder condicionar amb 
un control i un seguiment arqueològics les 
obres públiques o privades que puguin 
afectar els refugis inclosos a l’Atles, i que han 
estat incorporats dins de la Carta Arqueolò-
gica de Barcelona. 

Però també trobem casos de refugis antiaeris 
no censats i, per tant, no inclosos dins de la 
Carta Arqueològica de Barcelona, i que es 
localitzen de manera fortuïta en obres que 
no incorporen un seguiment arqueològic, 
atès que no hi havia cap afectació arqueolò-
gica coneguda. 

En tots aquests casos, un cop localitzada 
l’entrada, es fa el buidatge de la runa que 
reomple la totalitat de l’accés, que pot 
arribar a ser de més de 10 m, i finalment es Planimetria del refugi 

antiaeri de la Torre de la 
Sagrera. Autor: Dídac 
Pàmies (Antequem)

Galeria del refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. 
Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona 
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Sant Jaume i la plaça de Santa Anna, i 
posteriorment es va anar ampliant el nombre 
de fonts públiques (Sant Just, plaça del Blat, 
plaça del Vi, Santa Maria del Mar, Sant 
Miquel). Atesa la complexitat i l’amplitud 
d’aquest sistema, que comportava una 
conservació i una cura intensives del sistema, 
l’any 1414 es va instaurar el càrrec municipal 
de mestre de les fonts. Un dels problemes 
més greus d’aquest sistema era la neteja i el 
manteniment, ja que els despreniments 
d’argiles de les mines provocaven greus 
obstruccions i disminucions importants del 
cabdal d’aigua. El mestre de les fonts s’encar-
regava dels treballs de reparació i neteja.

Per conduir l’aigua des de les fonts naturals 
de Collserola, primer s’excavava el pou per 
trobar aigua i posteriorment es replantejava 
el recorregut de la mina que duia l’aigua a la 
ciutat. La mina s’excavava en galeria, a partir 
de pous de pas, que posteriorment es 
reconvertien en respiradors, i la resta es 
tornaven a tapar.

Un dels trams documentats recentment és 
l’anomenada mina de Jesús, que transcorria 
paral·lela a l’actual passeig de Gràcia i que 
duia l’aigua pressuritzada fins a la ciutat, tot 
passant per sota del fossat de la muralla 
medieval i entrant pel portal de l’Àngel. 

Aquest sistema de fonts públiques alimenta-
des per les mines de Collserola va funcionar 
fins a finals del segle xviii.

Fresqueres

Es tracta d’estructures soterrades excavades 
a les argiles o substrat geològic que tenien la 
funció d’emmagatzemar, mantenir frescos i 
conservar els aliments. Aquest sistema fou el 
precursor de les actuals cambres frigorífi-
ques, i foren àmpliament emprades a Barce-
lona durant l’època moderna, almenys pel 
que fa als casos coneguts a la ciutat. També 
podrien haver estat emprades per protegir-se 
o amagar-se en moments de violència a la 
ciutat.

Alguns exemples estudiats són els de les 
fresqueres de la basílica dels Sants Màrtirs Just 
i Pastor (Ciutat Vella), la de Can Fargas 
(Horta-Guinardó), la de Vil·la Joana o Casa 
Museu de Jacint Verdaguer (Vallvidrera), la 
del Mercat de Santa Caterina (Ciutat Vella), 
o la localitzada al Pati Llimona (Ciutat 
Vella), entre d’altres. Generalment solen 
estar vinculades a palaus, masies i institu- 
cions religioses o civils.

Abans, a principis del segle xviii, amb la 
derivació del rec Comtal al barri de Sant 
Pere amb motiu de la construcció de la 
Ciutadella, el nou traçat del rec ja es va 
soterrar i es va cobrir de manera permanent. 
En alguns dels trams soterrats del rec, com al 
seu pas per Ciutat Vella, està sent emprat 
com a col·lector d’aigües residuals de la 
ciutat.

A diferència dels refugis antiaeris, en el cas 
del rec Comtal es coneix perfectament per 
on discorre el traçat i, per tant, és força fàcil 
preveure’n l’afectació en les diferents obres 
de reurbanització que es puguin fer a la via 
pública o en obres privades. El moment en 
què es localitza un tram soterrat i cobert del 
rec Comtal és quan la Unitat de Subsòl entra 
en acció per poder assegurar-ne l’accés i se’n 
pot començar la documentació.

Mines d’aigua

Al segle xiv, per raó de la manca de provisió 
d’aigua potable a la ciutat de Barcelona, el 
Consell de Cent va decidir construir un 
sistema de provisió d’aigua potable i la 
formació gradual d’un sistema de fonts 
públiques dins de la ciutat.

L’any 1347 van començar els treballs de 
captació d’aigües des de Collserola, i el 1356 
ja brollava l’aigua de les fonts de la plaça de 

Tram de galeria de la mina de Jesús al seu pas pel carrer 
de Còrsega. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona
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refugi de la Torre de la Sagrera, tancat des 
del final de la Guerra Civil i descobert per 
casualitat al soterrani d’un edifici destinat a 
un futur equipament municipal. En el 
moment de l’accés no reunia les condicions 
de seguretat mínimes, ja que en nivell 
d’oxigen estava bastant per sota del 19 %. Val 
a dir que el fet de ser els primers a accedir a 
un espai tancat des dels anys trenta va 
representar una experiència molt emocio-
nant per a tots els qui hi van intervenir, atès 
que es conservava intacte i amb moltes peces 
originals, com, per exemple, el sistema 
d’il·luminació.

D’altra banda, també es va fer la inspec- 
ció d’una fresquera a la masia de Can Fargas 
(Horta-Guinardó), un refugi a l’avinguda del 
Paral·lel (Sant-Montjuïc) i un altre al carrer 
del Ripollès (Sant Martí).

L’any 2015, la Unitat de Subsòl proposa 
Carme Miró i Xavier Maese, ambdós del 
Servei d’Arqueologia, per a una felicitació 
pública lliurada en l’acte institucional de la 
festa anual del Dia de les Esquadres. En 
aquest acte es reconeixen les actuacions 
rellevants dels membres del cos, però també 
de les persones externes a la nostra organitza-
ció que han tingut aportacions importants per 
a la Unitat de Subsòl dels Mossos d’Esquadra. 
En aquest cas concret, es va valorar la col·la-
boració amb l’ICUB com a molt rellevant, 
tenint en compte que, a més de la relació 
institucional, que ha estat molt fructífera, la 
relació personal i la disposició mostrada 
envers nosaltres han estat exemplars.

Durant aquest any es fa també un reportatge 
fotogràfic del refugi de la Guerra Civil del 
carrer de València, espai utilitzat habitual-
ment per la unitat per realitzar pràctiques. 

També s’inspeccionen els refugis del carrer 
de Sardenya, 344, i el col·lector que forma 
part del baluard del Migdia, amb reportatge 
fotogràfic i estudi de la planimetria del lloc. 
En un altre refugi revisat i documentat al 
carrer de Burgos, el detector marca manca 
d’oxigen i hi ha perill d’ensorrament. Amb 
vista del mal estat del sostre es decideix 
clausurar-lo.

El mes de febrer, la Unitat de Subsòl és 
requerida per donar suport als tècnics de 
l’ICUB per accedir al refugi que s’ha desco-
bert recentment a la Torre de la Sagrera i 
valorar-ne l’estat de conservació. 

Al setembre es fa la inspecció de la mina 
d’aigua del carrer de Montevideo (Sarrià – 

Les fresqueres generalment només tenen una 
única entrada, a la qual s’accedeix mitjan-
çant una escala amb graons excavats al 
terreny, i que desemboca a una galeria 
principal que es pot arribar a bifurcar en 
dues galeries més. Al final de cadascuna de 
les galeries és habitual localitzar una petita 
cambra de planta semicircular amb bancs, 
on s’emmagatzemen els aliments, a manera 
de rebost. També és habitual poder docu-
mentar alguna d’aquestes cambres al peu de 
les escales d’accés. 

Intervencions conjuntes entre la Unitat de 
Subsòl i el Servei d’Arqueologia

La primera revisió conjunta es va realitzar  
el 28 de maig de 2013, en un refugi de la 
Guerra Civil al districte de Sants-Montjuic, 
en concret al carrer de Juan de Sada, on es 
constata que aquest refugi va ser reutilitzat 
com a col·lector un cop finalitzat el conflicte 
bèl·lic. Arran d’aquesta primera col·labora-
ció, el Servei d’Arqueologia de Barcelona fa 
difusió a les xarxes socials d’aquesta activitat 
conjunta, i el mes d’octubre es revisa la mina 
de Jesús, atesa la rellevància històrica 
d’aquest espai.

Durant el 2014, les actuacions més destaca-
des comencen amb l’obertura i la revisió del 

Tram d’escales d’una de les galeries de la fresquera 
localitzada al subsòl de la basílica dels Sants Màrtirs Just 
i Pastor. Foto: Servei d'Arqueologia de Barcelona
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Sant Gervasi), amb motiu de la construcció 
d’una nova escola. Durant la inspecció es 
detecta manca d’oxigen, la concentració 
arriba a baixar fins al 17,5 %, i es localitza 
també un segon registre d’accés a l’exterior.

A l’octubre s’inspecciona i es documenta una 
fresquera localitzada mentre es feien les obres 
del futur Museu Verdaguer a la masia de 
Vil·la Joana de Vallvidrera. 

Durant l’any 2016, l’Arquebisbat de Barcelo-
na requereix la Unitat de Subsòl per interve-
nir en l’obertura del refugi antiaeri localitzat 
a la plaça de Bonet i Muixí, descobert al 
barri de Sants, i que resta tancat des dels 
anys quaranta. Per indicació nostra s’avisa 
també l’ICUB, ja que entenem que la seva 
participació és imprescindible com a organis-
me competent en la gestió del patrimoni 
històric de la ciutat. Resulta que és un refugi 
força interessant amb una tipologia diferent 
de la dels refugis observats fins ara i bastant 
ben conservat. 

Com a última actuació conjunta fins avui, 
s’ha efectuat la presa de dades i la ressenya 
fotogràfica d’una fresquera situada a l’edifici 
del Pati Llimona al carrer del Regomir, 1 
(Ciutat Vella). 

A tall de conclusió, val a dir que des del 
desembre del 2013 fins al setembre del 2016 
s’han revisat fins a catorze espais amb 120 
hores invertides (entre revisions i informes). 
Aquests treballs demostren que estem davant 
d’una relació molt fructífera i un bon 
exemple de col·laboració entre organismes 
de diferents administracions en favor d’un 
objectiu comú: la recuperació d’una part de 
la història de la nostra ciutat.  n Xavier 
Maese Fidalgo (Servei d’Arqueologia de 
Barcelona), Lluís Vivancos Solís (sotsins-
pector en cap de la Unitat de Subsòl dels 
Mossos d’Esquadra)
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Baluard de Migdia

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

Aquesta intervenció s’emmarca dins  
del projecte d’urbanització dels voltants del 
baluard de Migdia. Cal recordar que aquesta 
zona ha estat motiu de diverses intervencions 
i restava per actuar a l’espai situat entre les 
noves edificacions de Tricéfalo-Vallehermoso 
i del Patronat Municipal de l’Habitatge i el 
carrer d’Ocata, a tocar de l’Estació de 
França (soberón, 2013). Tota aquesta zona 
havia estat objecte d’una primera intervenció 
a càrrec de Pere Lluís Artigues, que va 
descobrir les principals estructures, com ara 
el flanc del baluard de Migdia, part de la 
muralla i la contraescarpa (artiGues, 2007). 
Tot i aquesta primera delimitació d’estructu-
res, la continuació de les obres en els solars 
propers va convertir aquesta zona en un 
abocador que, juntament amb la finalització 
dels diferents projectes d’edificació, va 
comportar el seu abandonament i una ràpida 
degradació.

Aquesta intervenció es va concentrar, doncs, 
al sector del fossat delimitat pel flanc est del 
baluard, la contraescarpa i el carrer d’Ocata. 
Com a resultat d’això, cal assenyalar la 
localització i la documentació de bona part 
de les estructures trobades durant la inter-
venció arqueològica en relació amb la 
urbanització de Vallehermoso (096/06).  
A banda d’aquesta previsible situació, la 
intervenció actual ha possibilitat conèixer 
millor aquests elements en l’àmbit cronolò-
gic i morfològic. Entre aquests elements 
destaca l’aparició d’un tercer canal de 
derivació del rec Comtal, dels dos coneguts, 
que a la zona intervinguda amb anterioritat 
devia haver convergit amb un altre, de 
manera que va restar «invisible». En la 
millora dels coneixements de la morfologia 
del fossat com a estructura defensiva caldria 
afegir la documentació del traçat original 
d’aquest fossat, abans de la construcció de la 
contraescarpa.

A partir dels treballs d’excavació es pot 
plantejar una primera evolució cronològica 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de la Marquesa, 
2-6

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Baluard de Migdia

Dates 
Desembre 2014 – maig 
2015

Codi 
004/14

Motiu
Urbanització de l’entorn i 
valorització de les restes 
patrimonials

Promotor/Propietari
Barcelona Gestió 
Urbanística (BAGURSA) / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
UTE Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL i 
Carbonell, SA 

Direcció tècnica
Mikel Soberón Rodríguez

Equip
Mireia Pinto, Ricard 
Jiménez, Manuel Rivas, 
Meritxell Nasarre, Pau 
Gómez, Irene Gibrat, Pau 
Turon, David Jimeno, 
Adda Estran, José 
Manuel Vicente, Marta 
Merino, Marta Cama, 
Maudo Jawo, José Barea, 
Manel Domènech, Adrià 
Bruch, Tanveer Ahmed, 
Carlos Javier Torres, Ivan 
Ortiz, Guerau Xipell, 
Sergio Romero, Laia 
Caballer

Aixecament de 
planimetria 
Global Mediterrània, 
Mikel Soberón

Topografia
UTE Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL i 
Carbonell, SA 

Fotografia
Mikel Soberón Rodríguez, 
Maria Molinas (Àbac, 
Conservació-Restauració, 
SL)

Plànol general d’estructures entre el fossat, el flanc de llevant del baluard i la contramuralla. Autor: Mikel Soberón
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o cunetes. Es tracta d’una canalització ja 
documentada prèviament i en la qual només 
una banda presenta construcció física, amb 
un mur de maçoneria amb pedra sense 
escairar. Es pot interpretar que únicament la 
part més propera al baluard era la que 
preocupava els seus dissenyadors, de manera 
que només el voltant del baluard es va 
protegir de possibles avingudes d’aigua amb 
estructures consolidades. Tot i això, en un 
inici aquesta darrera cuneta funcionava 
sense cap estructura com un simple retall en 
l’estratigrafia del fossat a la qual, en un 
moment indeterminat del primer quart del 
segle xix, s’afegí el mur esmentat. 

3. La segona derivació del rec, la construcció 
de la contramuralla i l’ampliació del fossat  
(c. 1720 – 1760)

Aquesta tercera fase va comportar la modifi-
cació més profunda de l’espai del fossat. La 
construcció de la contraescarpa, que, tot i 
aparèixer en alguns plànols projectats al 
primer terç del segle xviii, sembla que se 
situa en un moment més avançat del segle,1 
eliminà el traçat original del fossat, alineat 
de manera equidistant a la fortificació, per 
obrir-se en relació amb la cortina en una 
longitud de 32 m. Amb la inclusió de la 
contraescarpa es delimitava, doncs, un fossat 
molt més ampli en aquesta zona respecte de 
l’anterior d’uns 20 m.

En aquesta mateixa fase es documenta la 
presència d’una segona derivació del rec, 
molt afectada per l’excavació de la cuneta 
posterior tractada a l’apartat anterior. En 
aquest cas no es localitza cap estructura 
relacionada, exceptuant les restes d’un 
possible muret en pedra seca a la banda 
nord. Cal recordar que la continuació 
d’aquest mateix rec al solar contigu també 

de l’indret. La seqüència està pautada pels 
diferents canals de derivació del rec Comtal, 
que representen les principals modificacions 
de la topografia del fossat. Aquests canals de 
derivació captaven les aigües del rec en el 
tram final, fora muralles, les feien córrer pel 
fons del fossat i formaven el que a la docu-
mentació de l’època s’anomenava genèrica-
ment vall, però que dins del lèxic poliorcètic 
rebia el nom de cuneta. Per tant, resseguint la 
construcció d’aquestes cunetes podem 
establir l’evolució cronològica del fossat des 
dels seus moments finals fins al moment de 
construcció.

1. Els darrers moments del fossat (segle xix 
– 1868)

La fase més recent es caracteritzava justa-
ment per la manca d’aquests canals relacio-
nats amb el rec Comtal. L’absència d’aques-
tes canalitzacions sembla que va provocar 
uns certs problemes de drenatge de les 
aigües acumulades dins del fossat. Els intents 
per canalitzar aquestes aigües estaven 
representats per tot un seguit d’estructures 
de caràcter perible i improvisat que ocupa-
ven el fossat en forma d’alineacions de pedra 
seca. Tot indica que la seva eficiència deixà 
molt a desitjar fins a la construcció d’una 
canalització d’obra que travessava el fossat i 
evacuava les aigües acumulades.

2. La darrera derivació del rec Comtal (1800 
– c. 1820)

La fase següent podria estar representada 
per la darrera d’aquestes derivacions del rec 

1. Un fragment de pipa de caolí holandesa amb segell de gerra trobat en el primer estrat 
retallat per la construcció de la contramuralla permet datar aquesta contramuralla amb un 
post quem del 1745.

Vista del fossat des de 
l’est poc abans de 
finalitzar l’excavació. Al 
fons, el flanc del baluard; 
a l’esquerra, la 
contraescarpa, i a la dreta, 
la muralla de mar del 
segle xvi. El mur central 
correspon a la derivació 
del rec més recent. Foto: 
Mikel Soberón
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devien contribuir a consolidar el pendent del 
fossat fins a quedar escapçats amb la poste-
rior construcció de la contramuralla. La 
cronologia dels materials d’aquests aboca-
ments de consolidació se situava dins del 
primer quart del segle xviii i, com a molt 
enrere, a partir del darrer terç del segle xvii,3 
fet que evidencia una certa continuïtat en els 
treballs de manteniment del fossat abans i 
després de la guerra de Successió. Sobre 
aquests estrats, que anaven omplint el fossat, 
es localitzaven alguns retalls que de manera 
provisional per les seves característiques es 
poden relacionar amb treballs agrícoles. Cal 
tenir en compte que a la documentació de 
l’època es troben mencions a la plantació de 
moreres i altres arbres a l’interior dels fossats 
de la ciutat. 

disposava d’una precària estructura de 
contenció feta amb pedra i materials reapro-
fitats sense cap lligam de morter. 

Un altre element que cal destacar d’aquesta 
fase és un extens rebaix situat al cantó entre 
el baluard i la muralla, el qual, potser 
relacionat amb alguna tasca de neteja, 
provocà l’eliminació de tota l’estratigrafia 
anterior en aquest punt. Els diferents rebli-
ments que anivellen la depressió formada per 
aquest rebaix es caracteritzen per la presèn-
cia de materials de mitjan segle xviii i molta 
quantitat de runa, inclòs material ceràmic 
abundant.2 

4. La primera derivació del rec i els primers 
anivellaments del fossat (segle xvii – c. 1720)

Aquesta fase estava representada pel traçat 
d’una darrera derivació que caldria relacio-
nar amb l’excavada el 1688 segons la docu-
mentació (bruniquer, 1912-1916), i que en 
aquest cas devia haver quedat amortitzada a 
principis del segle xviii. Aquesta data s’hau-
ria de relacionar amb els canvis en el traçat 
del rec Comtal durant la construcció de la 
Ciutadella.

Juntament amb aquest rec es localitzaren un 
seguit d’anivellaments, molts dels quals 
estaven al peu inestable i eren sorres del 
fossat. En la majoria de casos es tractava de 
nivells de composició més argilosa que 

2. Novament, els segells de les pipes de caolí ens proporcionen una data post quem del 1730 
per a l’amortització d’aquest rebaix. Altres pipes d’origen otomà, com també les ceràmiques 
d’orles d’influència francesa i de l’arracada, ens podrien situar cap a mitjan o principis de la 
segona meitat del segle xviii. 

3. Entre els estrats més superiors i, per tant, més moderns que consoliden el pendent del 
fossat es troba algun ardit de l’arxiduc Carles (1709) i dos maravedisos de Felip V (1720). En 
canvi, en els estrats inferiors l’element principal de datació és un altre segell de pipa de caolí 
holandesa (CW coronats), que dóna una datació post quem del 1674-1686.

Vista frontal del flanc del 
baluard de Migdia i la 
muralla de mar. Foto: 
Mikel Soberón

Placa del Primer Regiment de Voluntaris Catalans 
aixecat a principis de la dècada del 1760. Aquesta placa 
devia correspondre a l’ornament de la cartutxera ventral 
de l’uniforme. Foto: Maria Molinas
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5. L’excavació del fossat i la construcció del 
baluard (1527 – segon terç del segle xvii)

Les principals estructures documentades, el 
baluard i la muralla, corresponen, com 
resulta obvi, a aquesta fase. Malgrat això, 
abans de l’excavació del fossat només es 
documenten les sorres de platja, sense que 
resti cap estratigrafia anterior. De la mateixa 
manera, la presència del fossat comporta la 
desaparició a la cara externa de la fortifica-
ció de qualsevol resta relacionada amb la 
seva construcció. Per tant, només el baluard, 
construït entre el 1527 i el 1535, i la muralla 
iniciada a partir d’aquesta darrera data 
representen aquesta cronologia del cinc-
cents. Pel que fa al fossat, tot i el seu esment 
documental a la dècada del 1630, no conser-
vava cap tipus d’estratigrafia d’aquesta 
època, a causa de les tasques de neteja més o 
menys continuades.  n Mikel Soberón 
Rodríguez 
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Basílica de la Mercè

Paraules clau: Basílica de la Mercè. Georadar. 
Prospecció geofísica. Vasos funeraris.

Introducció

Les esglésies i alguns altres edificis religiosos 
constitueixen un subjecte sovint diferenciat 
en l’àmbit de l’arqueologia urbana. La 
tendència a una conservació més gran en el 
temps dels edificis de culte és evident en  
el paisatge urbà. Això no implica necessària-
ment un subsòl amb estratigrafies més 
simples, però sí una evolució per fases i, 
sovint, més ben documentada dels edificis i 
els seus interiors que els casos d’edificis 
civils.

D’altra banda, la fenomenologia arqueològi-
ca d’aquests àmbits no és tan extensa com en 
altres àmbits urbans, on la superposició 
d’estructures i les accions modernes (rases, 
conduccions, fonamentacions) configuren 
un entorn de molta dificultat per a la inter-
pretació arqueològica.

Des del punt de vista de la geofísica arqueo-
lògica, les esglésies constitueixen també un 
àmbit d’aplicació més benigne que altres 
escenaris urbans. Això es deu en bona part a 
les mateixes raons que exposàvem més 
amunt. Elements com ara tombes i vasos 
funeraris o les restes constructives del subsòl 
constitueixen elements identificables en les 
dades geofísiques pel contrast de propietats 
amb els sediments o els reompliments.

Les particularitats de les esglésies i l’àmbit 
urbà restringeixen els mètodes de prospecció 
viables pràcticament al georadar i la resistivi-
tat elèctrica. Tot i això, el nombre d’interven-
cions dins d’esglésies realitzades en l’àmbit 
català els darrers anys ens ha ofert un cos de 
coneixements útil a l’hora d’interpretar les 
dades geofísiques. 

El cas de la basílica de la Mercè constitueix 
un bon exemple de com la geofísica arqueo-
lògica, amb les seves limitacions, pot ajudar 
en el plantejament i l’optimització dels 
estudis històrics arqueològics. 

Motivació i objectius de la intervenció

Les prospeccions geofísiques que presentem 
aquí s’han realitzat a instàncies del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona i del Ser- 
vei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat, davant l’interès de la German-
dat de la Mercè i la parròquia de la basílica 
de la Mercè pel potencial arqueològic 
d’aquesta església.

L’objectiu de les prospeccions realitzades ha 
estat la generació de mapes del subsòl de 
l’edifici actual per identificar possibles restes 
arqueològiques relacionades amb fases 
anteriors de l’edifici i, d’aquesta manera, 
poder proposar les actuacions que es podri-
en dur a terme en el futur, i per completar el 
mapa de vasos funeraris realitzat per Bonet i 
Armengol (bonet, 2001).

Per a l’anàlisi i la interpretació de dades,  
i per establir la nomenclatura i la ubicació 
dels vasos funeraris coneguts, s’ha pres com 
a base aquest treball previ.

Context

La primera fase coneguda de l’edifici de la 
Mercè correspon a una construcció de  
la segona meitat del segle xiii. Posteriors 
reformes i ampliacions medievals (segles xiv  
i xv) i modernes (segles xvii i xix), a més de la 
seva interrelació amb el convent dels merce-
daris, han configurat un edifici de geometria 
complexa. Tot i això, la manca d’estudis 
arqueològics previs no permet preveure les 
posicions relatives en termes de profunditat 
d’aquestes fases arquitectòniques.

D’altra banda, la ubicació de l’edifici en 
l’antic front marítim de Barcelona configura 
unes condicions geològiques diferenciades 
d’altres àmbits de la ciutat. Les condicions 
inherents a una zona costanera en el nostre 
àmbit geogràfic propicien composicions més 
sorrenques i una circulació més dinàmica 
dels sediments.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça de la Mercè, 1-2 / 
Carrer de la Mercè, 5-7 / 
Carrer Ample, 4-10 

Districte 
Ciutat Vella

Nom singular
Basílica de la Mercè

Dates 
Agost i desembre de 
2015

Codi 
079/15

Motiu 
Avaluació del potencial 
arqueològic del subsòl de 
la basílica

Promotor/Propietari
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona – Institut de 
Cultura / Arquebisbat de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia 
SOT Prospecció 
Arqueològica

Direcció tècnica 
Roger Sala

Equip 
Robert Tamba

Aixecament de 
planimetria 
SOT Prospecció 
Arqueològica
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endavant, aquest àmbit l’anomenarem cantona-
da). El segon àmbit s’ubica al vestíbul de la 
porta de la basílica pel carrer Ample, amb una 
extensió de 4,60 m2 (d’ara endavant, aquest 
àmbit l’anomenarem porta de Sant Miquel).

Totes les àrees explorades presenten pavi-
ments recents, a excepció de les capelles dels 
Dolors i del Santíssim, que conserven un 
enllosat de pedra i làpides d’època moderna.

Tot i que el context geològic cal atribuir-lo a 
sòls antropitzats típics dels espais urbans, la 
ubicació de la basílica de la Mercè a la franja 
costanera fa probable una abundància més 
alta de sòls sorrencs i un grau de salinitat 
més elevat.

Atès que no es disposava d’un plànol de 
referència de l’edifici, s’ha generat un plànol 
esquemàtic partint de les dades del Quarteró 
número 118 de Garriga i Roca de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona i del 
parcel·lari actual de la ciutat de Barcelona.

Metodologia

Les prospeccions s’han realitzat amb el 
sistema de georadar IDS Hi-mod, equipat amb 
antenes de lectura simultània en 200 MHz  
i 600 MHz.

Amb el sistema aplicat, en una prospecció 
s’obtenen dues visualitzacions diferents de la 
mateixa extensió. Les dades de 600 MHz, 
que han estat la base d’aquest treball, 
ofereixen més detall dels objectes, però una 
penetració menor. Les dades de 200 MHz 
tenen característiques inverses, és a dir, poc 
detall en la definició d’objectes, però més 
penetració nominal.

Les dades obtingudes s’han processat per 
corregir-ne els errors de lectura i les interfe-
rències externes, aplicant la seqüència de 
procés: correcció de desviació de fase, 
aplicació de guany, filtre de background.

El resultat d’aquest procés s’ha integrat en 
un sol bloc de dades 3D amb programari 
especialitzat (GPR-Slice). D’aquest bloc de 
dades se n’han extret visualitzacions en 
planta (talls horitzontals), que són represen-
tatius d’un lapse de profunditats de 19 cm, 
aproximadament.

Els gràfics resultants s’han georeferenciat i 
estudiat en el context de la planta de l’edifici. 
S’han seleccionat els talls més representatius 
del contingut del subsòl i s’han fet dibuixos 
esquemàtics en format vectorial per a 
cadascun.

Àrees explorades

Tal com es mostra a la figura 1, es van 
explorar un total de 1.258,6 m2 en dues  
fases. La primera prospecció, realitzada 
l’agost del 2015, va cobrir les naus laterals i la 
nau central, així com l’atri i l’altar. De les 
capelles laterals es va cobrir també la dels 
Dolors i una franja de la capella del Santís-
sim, amb una accessibilitat limitada per les 
obres que es duien a terme en el moment de 
la prospecció.

Addicionalment, es va fer una prospecció en 
l’extensió subterrània de la sagristia (60 m2) 
en context diferenciat de la resta de dades, atès 
que el nivell d’aquest àmbit està uns 2,20 m 
per sota del nivell de circulació actual de la 
basílica.

Els treballs de prospecció es van fer en dos 
dies, i es van recollir un total de 326 perfils 
amb una longitud de 2.743 m.

A la segona intervenció, del desembre  
del 2015, es van explorar dos espais més, no 
accessibles a la primera campanya. El primer 
àmbit s’ubica a les dependències d’administra-
ció de la planta baixa, a la cantonada del 
carrer Ample amb la plaça de la Mercè. S’ha 
explorat l’extensió accessible del vestíbul i  
s’ha cobert una extensió de 17,10 m2 (d’ara 

Figura 1. Àrees 
explorades sobre un 
plànol esquemàtic de la 
basílica. En blau 
s’indiquen els espais 
coberts en la prospecció 
d’agost del 2015 i, en 
marró, els dos espais 
addicionals prospectats el 
desembre del 2015.



40 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

seqüència de números aplicada en el seu 
treball; la resta d’elements s’etiqueten amb 
una nova seqüència (G1, G2, G3, etc.).

Basílica

Les dades corresponents a l’atri han mostrat 
una bona coincidència amb els esquemes de 
Bonet i Armengol, que indicaven set sepultu-
res o vasos funeraris, als quals s’afegeixen les 
anomalies G1, que també atribuïm a un vas 
funerari, i G2, ubicat des de 0,40 m de 
profunditat i que podria correspondre a un 
element constructiu (figures 3 i 4).

 
 
Les dades corresponents a la nau central 
mostren la presència de les cavitats associa-
des als vasos funeraris des de 0,10-0,14 m de 
profunditat. El primer grup de vasos s’ubica 
a l’entrada i està format pels vasos 46, 45, 44, 

D’aquesta manera, s’ha generat un esquema 
interpretatiu per profunditats (figura 2). 

Finalment, s’ha generat una síntesi d’inter-
pretació (figura 3) per simplificar els diagra-
mes finals, i s’han dividit les anomalies 
descrites en tres categories segons la seva 
interpretació com a tomba o vas funerari, 
element constructiu i element desconegut 
(taula 1).

Resultats

Els resultats obtinguts del tractament de 
dades es mostren parcialment a les figures 
inserides en el text. Per facilitar la ubicació 
dels elements que es detallen, a les figures 2  
i 3 es mostren els esquemes interpretatius 
per profunditats i la seva síntesi. Els elements 
coneguts pel treball de Bonet i Armengol 
(bonet, 2001) s’identifiquen amb la mateixa 

Sistema IDS Hi-Mod

Freqüències 200 MHz i 600 MHz

Resolució espacial 2 x 20 cm. Resolució dels gràfics: 10 x 10 cm

Magnitud Amplitud de resposta (reflexió): 16 bits

Extensions Basílica: 1.240 m2; soterrani de la sagristia: 60 m2

Nombre de perfils 326 (2.473 m)

Penetració estimada 1,50 m (600 MHz), 2 m (200 MHz)

Seqüència de procés Correcció de fase, guany, filtre de background

Integració 3D Seqüència de 16 talls de 19 cm de gruix

Paràmetre de visualització Amplitud absoluta (reflexió +/– 32.000)

Programari Gred 3D, GPR-Slice

Figura 2. Esquema interpretatiu dels elements detectats 
segons la seva profunditat.

Taula 1

Figura 3. Síntesi d’interpretació dels elements detectats 
segons la seva interpretació, amb indicació dels noms 
utilitzats per designar-los.
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entitat, que hem atribuït en bona part a 
restes constructives i possibles enterraments 
d’inhumació.

Els grups G7, G27, G4 i G28 s’atribueixen a 
possibles inhumacions, descrites des de 
profunditats de 0,40-0,50 m.

Un dels elements d’interès descrits en aquest 
àmbit és el conjunt format pels elements G5, 
G12 i G13, emplaçats a la banda dreta de la 
nau central. A desgrat que mostren una 
resposta de menor intensitat que els enterra-
ments, ens inclinem per atribuir-los a 
possibles restes constructives de fases ante-
riors, sense excloure la seva identificació com 
a rases de saqueig o recs reomplerts amb 
runes. Aquests elements no indiquen una 
gran entitat en termes de volum i contrast, 
fet pel qual caldria una verificació arqueolò-
gica per refermar aquesta interpretació.

A les cantonades de l’altar s’han descrit els 
grups G25 i G26, que hem atribuït a ele-
ments constructius, que es podrien relacio-
nar amb el sistema de pilars de l’altar, ja que 
en ambdós casos estan alineats amb l’estruc-
tura de l’edifici (figura 5). 

L’element G30 no presenta una morfologia 
ben definida, a excepció d’una anomalia 
lineal de prop de 2 m clarament identificable 
a la banda dreta. Tot i que l’anàlisi de les 
dades indica que podria contenir espais 
buits, la resposta assenyala que es podria 
tractar també d’un element constructiu, que 
caldria interpretar també en funció de la 
seva posició centrada als peus de l’altar.

Entorn de l’element G30, es detecten altres 
anomalies difícils d’atribuir que es perden 
per sota de l’altar (G29, G32), que sembla 
que corresponen a elements constructius o a 
la presència de materials heterogenis (farci-
ments amb runes).

A l’àrea central del transsepte no es detecten 
anomalies fins a profunditats més grans 
(1,40-2,00 m). Les dades obtingudes en la 
freqüència de 200 MHz mostren els grups 
d’anomalies G16 i G50 (figura 6). Tot i que la 
seva morfologia no mostra una identificació 
clara, la resposta obtinguda evidencia un 
canvi de materials que es podria associar a 
elements constructius sense relació aparent 
amb l’edifici actual.

La nau lateral esquerra i les capelles dels 
Dolors i del Santíssim mostren la presència 
de múltiples vasos funeraris. A les tombes 
inventariades per Bonet i Armengol, cal 
afegir-hi el vas G20, de característiques 

43, 39 i 38. Cadascun d’aquests vasos mostra 
una morfologia similar, amb una aparent 
subdivisió interna i una longitud total 
d’entre 2,10 i 2,50 m. El vas 46, en canvi, 
mostra una estructura més complexa, ja que 
sembla que se superposi a un element 
constructiu o a les estructures dels vasos 
adjacents (figures 3, 4 i 5).

També a la nau central es localitza el grup 
més gran de sepultures, format per G20, 47, 
48, 49 i 59, 60, 61, 62, 63 i 64. Les dades 
obtingudes mostren que aquest grup de deu 
vasos funeraris comparteixen una única 
estructura constructiva amb subdivisions 
internes. El vas G20 mostra cobertura en 
volta, almenys parcialment. Aquest conjunt 
s’adossa als grups G19 i G18, ja situats a la 
nau esquerra, que hem atribuït a nous vasos 
funeraris coberts amb terres, o bé a part de 
l’estructura constructiva del grup anterior.

Sense connexió directa amb aquest grup s’ha 
descrit el vas 50, també de doble cambra i 
orientat en perpendicular als anteriors.

La resta de la nau central mostra una 
resposta ben diferenciada. Les dades indi-
quen una composició més homogènia, 
possiblement dominada per terres o sorres.

D’una banda, no es detecten més cavitats de 
grans dimensions i, de l’altra, es detecten 
múltiples grups d’anomalies de menor 

Figura 4. Detall de la zona propera a l’atri, corresponent a 0,19-0,38 m de profunditat. 
A la dreta, esquema interpretatiu dels elements detectats.

Figura 5. Detall de la zona propera a l’altar, corresponent a 0,48-0,67 m de profunditat. 
A la dreta, esquema interpretatiu dels elements detectats.
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A l’altar, que s’ubica 50 cm per sobre del 
nivell de la nau, s’han descrit quatre grans 
anomalies que hem identificat amb els noms 
de G39 a G42, tot i que no descartem que 
corresponguin a les inicials E, F, G, H dels 
plànols de Bonet i Armengol, que resten 
sense comentaris en el seu text.

Identifiquem aquests elements amb vasos 
funeraris (figura 5).

Al límit de l’altar amb el transsepte s’han 
definit noves anomalies (G33, G34, G35, 
G36, G37 i G38), que hem interpretat com a 
possibles elements constructius.

Soterrani de la sagristia

Fora del context de la basílica es van recollir 
també dades al soterrani de la sagristia, que 
es va cobrir parcialment, en una extensió  
de 60 m2 (figures 3 i 4). 

Els resultats de la integració de dades han 
permès identificar un mínim de quatre 
grups d’anomalies identificables amb 
irregularitats del subsòl.

El grup G44 es detecta des de nivells superfi-
cials, i és coincident amb una fractura i un 
lleuger esfondrament del paviment. Tot i que 
l’anomalia captada mostra unes dimensions 
més grans que aquesta irregularitat del 
paviment, sembla evident la relació entre 
ambdós elements. L’anomalia captada 
mostra una resposta de morfologia irregular 
que identifiquem amb un dipòsit de materi-
als irregulars (runes o materials no compac-
tats). Tot i això, la profunditat que assoleix 
aquesta anomalia indica que podria emmas-
carar algun element constructiu ubicat sota 
la seva vertical i connectat amb el mur est  
de la sagristia.

El grup 46 s’ha delimitat a una àrea on s’obté 
una resposta homogènia de baixa amplitud, 
que identifiquem amb un reompliment amb 
sorres o materials homogenis.

El grup 43, ubicat a la banda oest de l’estan-
ça, mostra una resposta convulsa i irregular, 
que identifiquem amb la presència de restes 
constructives i nivells de reompliment 
heterogenis, sense que se’n defineixi una 
morfologia clara.

Finalment, el grup 45, ubicat a l’extrem nord 
de l’àrea explorada, consisteix en un conjunt 
d’anomalies aïllades en nivells superficials 
(0,20-0,60 m), que es consoliden en una 
possible estructura lineal des de cotes 
properes a 0,80 m sota superfície. Identifi-

similars, però d’una dimensió lleugerament 
més reduïda. En tots els casos, les voltes 
s’inicien entre 0,15 i 0,25 m de profunditat.

A banda dels enterraments, destaquem 
també la detecció dels elements G22 i G23, 
situats als peus de l’altar de Santa Maria de 
Cervelló. En aquest cas, les dades indiquen 
que es podria tractar de restes constructives, 
de manera similar al grup G24, ja a la 
cantonada del transsepte.

Tant a la capella dels Dolors com a la del 
Santíssim (aquesta darrera, explorada 
parcialment), les dades obtingudes mostren 
una coincidència total amb les tombes 
descrites per Bonet i Armengol, si bé en el 
cas de la capella dels Dolors les subdivisions 
internes dels vasos ofereixen una imatge 
fragmentada.

La nau lateral dreta mostra una estructura 
similar, amb vasos funeraris amb part de la 
coberta en volta, a excepció del grup O, que 
mostra una coberta plana i una amplada 
superior a les altres. Destaquem també 
l’element G14, situat en connexió amb el dar-
rer pilar de la nau, que podria correspondre 
a un element constructiu relacionat amb el 
grup G13 o bé amb un enterrament reblert.

Figura 6. Visualització del tall horitzontal corresponent a profunditats estimades 
d’1,71-2,01 m. Al centre de la nau s’aprecien les anomalies més profundes, anomenades 
G8, G16 i G50.
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que podrien correspondre tant a reompli-
ments heterogenis com a restes fragmentàri-
es d’enterraments. Finalment, el grup 78 s’ha 
detectat des de profunditats d’1 m. La seva 
morfologia lineal i la resposta contrastada 
del seu entorn indiquen que es podria 
tractar de restes constructives, sense que 
s’hagi pogut determinar si es tracta d’un 
mur o d’una possible conducció.

Porta de Sant Miquel, carrer Ample 

El principal interès en l’exploració d’aquest 
petit àmbit consisteix en la detecció de 
possibles enterraments al subsòl.

Al llindar de la porta es localitza una làpida 
que, segons Bonet i Armengol, devia ser de 
les més antigues localitzades a la basílica.

Les dades obtingudes no mostren l’estructu-
ra d’un vas funerari coincident amb l’exten-
sió d’aquesta llosa sepulcral. Els resultats de 
l’exploració mostren dues anomalies reflecti-
ves, anomenades 68 i 69, per sota dels nivells 
superficials (figura 8).

El grup 69 amida 1,60 m per una amplada no 
determinada, ja que es projecta fora de l’àmbit 
explorat. Aquest grup es troba a l’àmbit de la 
llosa sepulcral esmentada més amunt i podria 
correspondre a la resposta d’aquesta mateixa 
llosa i a un possible espai buit per sota, tot i 
que de petites dimensions.

El grup 68 amida 1 per 0,45 m. Aquesta 
anomalia podria respondre a una diferència 
de composició per sota de la llosa de pavi-
ment, amb alguns espais buits. Tot i que 
aquest element es podria identificar també 
amb les restes d’un enterrament, les seves 
mides reduïdes posen en dubte aquesta 
atribució.

quem aquest element amb un possible 
element constructiu o mur.

Cantonada del carrer Ample amb la plaça de 
la Mercè 

Les dependències d’administració presenten 
dos àmbits a la planta baixa, un magatzem i 
un vestíbul. Per raons d’espai, no es van 
poder obtenir dades a l’àrea del magatzem.

Les dades obtingudes mostren un nivell de 
paviment (0,10-0,22 m de profunditat) amb 
dues composicions diferenciades (figura 7). 
La meitat interior de l’habitació presenta 
una malla metàl·lica per sota de l’enrajolat, 
mentre que l’altra meitat més propera a la 
porta presenta una base simple, probable-
ment de formigó o morter i menor gruix.

En els nivells de pavimentació s’inclou també 
el grup d’anomalies 74, que es projecta fins a 
profunditats més grans. Hem interpretat 
aquest grup com un possible element 
constructiu indeterminat.

A la banda oposada de l’habitació s’ha 
detectat el grup format per 71 i 72, que li 
podrien correspondre també a restes cons-
tructives. Tot i que la seva resposta és de 
menor amplitud podria indicar també la 
presència d’un enterrament en la posició  
  de 71.

El grup 78, ubicat a l’accés des de la plaça de 
la Mercè, es detecta des de 0,20 m de profun-
ditat i l’interpretem com a un possible mur o 
llindar situat sota la vertical de la porta.

Els grups 75, 76 i 77 corresponen a anoma-
lies de menor entitat o descrites parcialment, 

Figura 7. Cantonada del 
carrer Ample amb la plaça 
de la Mercè. A l’esquerra, 
esquema d’interpretació. 
A la dreta, vista en 3D de 
volums detectats. Llindar 
de transparència: 70 % de 
la reflexió.

Figura 8. Porta de Sant Miquel. A l’esquerra, esquema de 
síntesi de la interpretació. A la dreta, vistes en 3D del 
paviment o canvi estratigràfic detectat i els volums dels 
grups 68 i 69. Llindar de transparència: 70 % de la 
reflexió. 
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situats als peus de l’altar de Santa Maria de 
Cervelló, o els grups G31, G18 i G19, possible-
ment associats a les estructures dels vasos 
funeraris o a elements constructius anteriors 
a l’edifici actual.

 
La detecció d’anomalies profundes (G8, G16 
i G50) amb inici per sota d’1,30 m sota 
superfície és un nou indici de la presència de 
possibles elements arqueològics o, si més no, 
d’una estratigrafia amb variacions per sota 
dels elements vinculats a l’edifici actual.

Un indici més d’aquesta continuïtat són els 
resultats obtinguts a la petita àrea coberta 
del soterrani de la sagristia, ubicat a més  
de 2 m per sota del nivell de circulació actual  
de l’església. Aquí s’ha detectat almenys  
un possible element constructiu per sota  
dels 0,70 m de profunditat i diverses  
alteracions al subsòl, potser relacionades 
amb abocaments d’anivellament. 

L’exploració duta a terme a les dependències 
d’administració a la cantonada de l’edifici ha 
mostrat anomalies superficials que hem 
interpretat com a possibles restes constructi-
ves, sense descartar, en el cas de l’element 71, 
la presència d’enterraments.

La detecció de malla metàl·lica en una part 
de l’habitació indica intervencions recents 
sobre el paviment.

En el cas de l’espai explorat a l’interior de la 
porta de Sant Miquel, tot i la presència de  
la llosa sepulcral ja esmentada, no s’ha 
detectat l’estructura d’un vas funerari. La 
detecció d’un element reflectant a pràctica-
ment tota l’extensió s’ha atribuït a la presèn-
cia d’un possible paviment o nivell consolidat 
per sota dels 0,40 m de profunditat.

Altres anomalies localitzades i de menor 
entitat (70 i 67) s’han atribuït a possibles 
elements constructius.

Finalment, a una profunditat d’entre 0,40  
i 0,50 m s’ha detectat un canvi de resposta a 
bona part de l’àrea explorada, que hem 
identificat amb un possible paviment o un 
nivell de composició clarament diferenciada 
dels superficials. Tal com s’aprecia a la figura 
8, aquest nivell presenta una forma lleugera-
ment corbada. 

Conclusions

El conjunt de dades obtingudes en les prospec-
cions ha permès identificar un bon nombre 
d’anomalies al subsòl de la basílica i al soterra-
ni. A desgrat que el treball previ de Bonet i 
Armengol ha facilitat la tasca de reconeixe-
ment de les estructures d’enterrament, s’han 
descrit un mínim de cinc vasos funeraris (G20, 
G39, G40, G41 i G42) no comentats per aquest 
autor.

Un conjunt d’anomalies identificades amb 
possibles elements constructius conformen 
un indici interessant de la presència de restes 
constructives al subsòl; en particular, els 
elements G25 i G26, ubicats a les cantonades 
de l’altar actual, i G14 i G21, situats en 
perpendicular als darrers pilars de cada nau 
lateral.

Amb una atribució més dubtosa, hem 
assenyalat els grups G5, G12 i G13, situats a la 
meitat dreta de la nau central. En aquest cas, 
hem remarcat que la seva aparença lineal 
indica que es podria tractar d’elements 
constructius o restes de murs, a desgrat que 
la intensitat de la seva resposta és baixa. Això 
també podria indicar la seva atribució a rases 
reomplertes amb runes, o bé a rases d’espoli.

A l’entorn de l’altar s’han descrit un bon 
nombre d’anomalies d’atribució incerta. La 
més destacada és el grup G30, centrada als 
peus de l’altar, que hem atribuït a possibles 
restes constructives, sense que la seva morfo-
logia, tallada pel mateix altar, permeti més 
precisió en la seva descripció.

A l’entorn del grup G30 s’han descrit altres 
anomalies (G27, G28, G29 i G32), possible-
ment relacionades amb inhumacions o restes 
constructives de menor entitat, que difícil-
ment es podran identificar sense una verifi-
cació arqueològica.

Un bon nombre d’anomalies han restat sense 
una atribució clara, com els grups G23-G24, 

Figura 9 Vista en pseudo-3D dels volums detectats 
(isosuperfície). Llindar de transparència: 70 % de la 
reflexió.
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En conclusió, el conjunt d’indicis aportats 
per les prospeccions realitzades a la basílica 
de la Mercè posen de manifest la complexitat 
del subsòl de l’edifici. La profusió d’enterra-
ments d’època moderna en els nivells 
superficials només ha deixat una àrea al 
centre de la nau i al transsepte on l’estrati-
grafia es mostra menys alterada i es detecten 
indicis de restes constructives a profunditats 
superiors als 1,30 m, i on caldria focalitzar 
eventuals intervencions arqueològiques si 
mai aquestes actuacions es duen a terme. Un 
altre pol d’interès és el soterrani, on tot i 
l’escassa definició de les estructures detecta-
des, el simple indici d’una continuïtat de 
l’estratigrafia ja constitueix un element 
d’interès si es vol establir la seqüència 
constructiva de la Mercè.  n Roger Sala
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Cronologia: Moderna. Contemporània (segona 
meitat del segle XX).
Paraules clau: Canalitzacions modernes. 
Contenidor industrial.

La intervenció s’ha limitat a l’actuació 
arqueològica en dos fossats independents, 
sense connexió espacial entre si. Aquest fet ha 
impossibilitat l’establiment de relacions entre 
les seqüències estratigràfiques d’ambdues 
cales. Tot i així, podem establir dos horitzons 
cronològics amplis.

L’horitzó més antic és d’època moderna- 
contemporània i està present en les dues 
cales. Es compon d’un possible contenidor, 
del qual només es conserva un mur, i d’un 
seguit de canalitzacions. Algunes d’aquestes 
canalitzacions estan connectades entre si. La 
seva funcionalitat en alguns casos és la de 
conducció d’aigües residuals, tal com hem 
constatat amb l’excavació de la que es 
trobava més ben conservada. D’altres potser 
es podrien vincular amb el transport d’aigua 
o de vapor per a ús industrial.

El segon horitzó cronològic, d’època contem-
porània (segona meitat del segle xx), es 
documenta només a la cala 2. Es tracta de 
tres contenidors subterranis de grans dimen-
sions ubicats un al costat de l’altre. El conjunt 
té unes dimensions d’uns 5 per 2,50 m. Cada 
contenidor amida 2,25 per 1,64 m en la seva 
part interior i se’n desconeix la profunditat, 
que supera els 2,20 m. Tenen planta rectan-
gular, sostre en mitja volta i una obertura 
circular al bell mig del sostre (0,64 m de 
diàmetre) que connecta amb l’exterior.  
 A partir de la localització dins l’edifici, les 
dimensions i l’obertura circular, es constata 
l’existència de cinc contenidors més, no 
afectats per les obres. La seva funcionalitat és 
la de contenidors d’oli o algun altre producte 
líquid d’ús industrial. n Ignacio Soriano 
Llopis

Carrer de les Basses de Sant Pere, 
9-9b

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de les Basses de 
Sant Pere, 9-9b

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
18 novembre – 11 
desembre de 2015

Codi
048/15

Motiu
Realització d’un fossat 
d’ascensor i d’un fossat 
per a una grua

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris

Empresa d’arqueologia
Global CHM, S.L.

Direcció tècnica
Ignacio Soriano Llopis 

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

Contenidors industrials contemporanis un cop 
desmuntat el sostre. A la part inferior és encara visible 
una part de l’obertura circular. 
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ser exigu i molt rodat, permet situar el 
conjunt possiblement a la primera meitat del 
segle xvii, amb funcionament i abandona-
ment o canvi de funcionalitat del lloc, en un 
espai de temps relativament curt.1

La primera font documental relativa a la 
masia de Can Comte és de l’any 1695  
(anGelet, 1989), moment en què es produeix 
la venda. A manca d’un estudi documental 
exhaustiu, l’arqueologia dóna suport, a priori, 
a aquest context sense que puguem establir, 
ara per ara, la cronologia fundacional de la 
masia.

Finalment, volem incidir en la continuïtat del 
mur en direcció tant nord-est com sud-oest, 
sota la calçada de l’actual carrer de la 
Legalitat. Totes les hipòtesis ara plantejades 
s’hauran de corroborar o revisar en el 
moment que el mur restant i els terrenys 
annexos puguin ser excavats.

La resta d’estructures documentades, 
d’escassa entitat i molt malmeses, apareixen 

Cronologia: Moderna. Contemporània.
Paraules clau: Masia de Can Comte. Masia de Ca 
l’Alegre de Dalt. Refugi antiaeri número 145. Guerra 
Civil espanyola.

El control arqueològic va permetre localitzar 
i documentar un seguit d’estructures arqueo-
lògiques d’època moderna i contemporània, 
les quals evidencien l’ocupació continuada 
d’aquest espai com a mínim des del segle xvii 
fins als nostres dies.

Partim, però, de la premissa que les dades 
obtingudes són parcials, ja que les restes han 
estat localitzades durant l’execució de rases 
d’escassa amplada i potència, fet que dissor-
tadament entorpeix la lectura funcional i 
diacrònica del conjunt.

Les noves dades recollides permeten ampliar 
el coneixement que fins ara teníem amb 
relació a les explotacions agrícoles que 
articulaven i explotaven aquest espai fins ben 
entrat el segle xx.

Destaquem la localització d’un potent mur 
de paredat antic, que podria estar relacionat 
amb la desapareguda masia de Can Comte, 
la qual es trobava emplaçada entre els actuals 
carrers de l’Escorial, de la Legalitat, de Ca 
l’Alegre de Dalt, de la Providència, de 
Sardenya i de Pi i Margall, amb entrada 
principal per l’actual carrer de l’Escorial,  
i entrada secundària pel carrer de Reig i 
Bonet.

Inferim, a tall d’hipòtesi, que som davant el 
mur de separació dels terrenys de Can 
Comte respecte a la masia annexa de Ca 
l’Alegre de Dalt. El mur presenta diverses 
obertures practicades a la base, les quals 
inferim que devien permetre el pas d’aigües 
a fi de fer prevaler el bon estat del mur.

La lectura sedimentària, formada bàsica-
ment per nivells estèrils procedents de 
torrents o rierols, revela que ens trobem fora 
de l’espai habitacional pròpiament dit. El 
material arqueològic recuperat, compost 
gairebé totalment per material ceràmic, tot i 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de Ca l’Alegre de 
Dalt, 1-85

Districte 
Gràcia

Dates
25 maig – 27 novembre 
de 2015

Codi 
028/15

Motiu 
Reurbanització del carrer 
de Ca l’Alegre de Dalt, 
1-85 (entre els carrers de 
Pi i Margall i de les 
Camèlies)

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia 
Arqueolític Terra-Sub SL

Direcció tècnica
Noemí Terrats 

Equip
Almudena García, José 
Barea

Aixecament de 
planimetria 
Joan Antoni García 
(enginyer topògraf) 

Digitalització de plànols 
i fotografia 
Noemí Terrats

Carrer de Ca l’Alegre de Dalt, 1-85

Tram de mur localitzat en l’actual carrer de la Legalitat, 
possiblement relacionat amb la desapareguda masia de 
Can Comte.

1. Ambdues masies foren enderrocades a mitjan segle xx.
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vinculades amb el possible emmagatzematge 
d’estris o productes agrícoles o relacionats 
amb l’aigua: pous i canalitzacions, retalls i 
petits murs de funcionalitat indeterminada. 
La seva ubicació cronocultural és incerta, 
atesa la manca de materials arqueològics 
definitoris, així com la manca d’una estrati-
grafia clara en vertical, formada per nivells 
geològics estèrils, relatius al pas d’aigües en 
aquest indret, tot i que els trets morfològics i 
la seva factura ens aboquen cap a l’època 
contemporània, i molt possiblement estaven 
relacionades amb les tasques agrícoles que es 
feien a les masies annexes, relativament 
allunyades dels nuclis habitats.

L’espai destriat per l’assentament d’aquestes 
explotacions no és casual i ens trobem 
davant d’una zona de gran potencial agríco-
la: la suau orografia i la presència de torrents 
d’aigua que drenaven el paisatge oferien una 
àmplia gamma de recursos biòtics necessaris 
per al desenvolupament econòmic i social 
d’aquestes comunitats, sense oblidar les vies 
de comunicació al voltant de les quals 
s’establiren explotacions agrícoles fins ben 
entrat el segle xx.

Menció a banda mereix la documentació d’un 
nou refugi de la Guerra Civil espanyola, que 
fou localitzat a prop de la cruïlla del carrer de 
Ca l’Alegre de Dalt amb el carrer de les Camè-

lies i que podria correspondre al refugi núme 
ro 145 de l’actual passatge de Camil Oliveres.

Tot i el mal estat de conservació, hem pogut 
extreure dades morfomètriques suficients per 
complementar les ja obtingudes en altres 
refugis antiaeris, d’aquesta mateixa tipologia.

El refugi va ser excavat directament en el 
nivell de roques metamòrfiques d’origen 
sedimentari, a 3,60 m de fondària, sense 
revestiment a les parets i sostre en volta. 
Amida entre 1,50 i 1,65 m d’alçària  
per 1,20 m d’amplada i 9,74 m de llargada 
conservada. El refugi apareix seccionat en  
els extrems nord-oest – sud-est pels murs 
pantalla d’edificis obrats, aproximadament, 
als anys vuitanta i noranta del segle xx. Les 
restes de runa que s’observen a l’interior 
corresponen precisament als materials 
procedents de la construcció d’aquests 
edificis contemporanis.

Per motius de seguretat no vam poder 
accedir a l’interior del refugi per fer l’extrac-
ció de les runes. Tret de la presència 
d’aquests materials, el refugi apareixia 
totalment net, sense restes mobles ni de cap 
altre tipus.

Un cop el refugi va ser documentat, nova-
ment per motius de seguretat, va ser obliterat 
amb grava i morter pobre.

El refugi està orientat en direcció nord-oest 
– sud-est, just seguint la mateixa orientació 
del carrer de l’Antiga Travessera de Dalt, 
carrer que enguany ha desaparegut gairebé 2. Resten uns 20 m del carrer de l’Antiga Travessera de Dalt en direcció est. Actualment no és 

accessible als vianants.

A l’esquerra, plànol de 
l’any 1929 on es visualitza 
el desaparegut carrer de 
l’Antiga Travessera  
de Dalt. El requadre fa 
referència a la situació del 
refugi antiaeri localitzat 
en aquesta intervenció 
arqueològica. ICGC

A la dreta, refugi antiaeri 
del tipus galeria de mina 
(detall). 
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del tot,2 tal com es pot veure en un plànol de 
l’any 1929. Estem davant d’un refugi antiaeri 
de defensa passiva dels tipològicament 
anomenats galeria de mina, que pel que 
sembla va ser el model més emprat, alhora 
que el més econòmic. La seva arquitectura es 
basava en l’excavació directa de galeries a la 
roca viva. Aquest model fou construït a les 
zones on no hi havia edificis de gran alçària i 
on el subsòl era prou segur per evitar 
enderrocs (besolí, 2004). Les galeries 
podien créixer de manera laberíntica i 
segons les necessitats de la població.

Segons sembla, aquest tipus de refugis van 
ser els primers models a construir-se, i en 
models posteriors es van anar perfeccionant. 
Destaca la seva senzillesa i la manca d’espais 
destinats a la higiene o al guariment sanitari, 
elements que sí que apareixen en refugis més 
tardans.

A la tardor del 1936 hi havia registrats 25 
refugis antiaeris del tipus galeria de mina 
com el que ara ens ocupa. Pel que sembla, 
van ser construïts per l’Ajuntament de 
Barcelona, amb la col·laboració d’associa-

cions veïnals, i van ser dissenyats amb la idea 
que posteriorment poguessin ser reutilitzats 
com a xarxa de clavegueram (Pujadó, 1998). 

Els refugis tipus galeria de mina estaven 
destinats a acollir un grup nombrós de veïns, 
tot i que encara lluny dels grans refugis que 
es construïren amb posterioritat.  n Noemí 
Terrats Jiménez
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Can Badaló

Cronologia: Segles XIII-XX.
Paraules clau: Sant Andreu de Palomar. Masia. Can 
Badaló. Guerra de Successió.Forn.

Durant l’excavació arqueològica del solar es 
va poder constatar que havia existit una 
antiga masia en època medieval de la qual es 
van poder documentar de manera aïllada 
quatre petites restes muràries medievals. 
Dues d’aquestes restes van funcionar fins a 
finals del segle xvii, quan hi va haver una 
gran reforma, i les altres dues van arribar 
fins a principis del segle xviii, quan es va 
tornar a aixecar tota la masia.

A l’exterior de la masia, a més, es van localit-
zar una cubeta i les restes d’un possible pou 
reblerts al segle xiv i que podrien tenir 
relació amb l’antiga masia. Els diversos 
estrats d’anivellament datats de la segona 
meitat del segle xvii ens han permès afirmar 
també que aquella antiga masia medieval va 
patir diverses reformes i modificacions en 
aquell període. 

Els primers indicis apuntaven que es podria 
tractar de les restes de l’antiga masia de Can 
Badaló, un edifici documentat des de finals 
del segle xiii i que va ser enderrocat als anys 
vint del segle xx per acabar d’obrir el carrer 
del Llenguadoc, que en aquell temps rebia el 
nom de carrer de Sant Miquel. 

Un estudi de la història de la masia realit- 
zat pel Centre d’Estudis Ignasi Iglésias  
(Petit, 2016) documentava la masia el 1278, 
quan Berenguer de Vilademuls va ordenar 
fer-la construir. Al cap de poc temps, el mas 
va passar a mans de la família Pujol, del qual 
ja eren propietaris el 1290, tal com consta al 
testament de Pere Pujol. Els Pujol el mantin-
gueren fins al segle xiv, quan, mitjançant 
matrimoni, la finca va passar a mans de la 
família Ferrer. Una o dues generacions 
després, la pubilla Valença Ferrer es va casar 
amb Guillem Feliu Badaló i, a partir d’aquell 
moment, la casa i l’heretat van passar a ser 
conegudes com a Can Feliubadaló o Can 
Badaló. Després, al primer terç del se-
gle xviii, la masia i els camps de l’heretat van 
passar per matrimoni a la família Martí, que 
mantingué també el nom de Badaló, motiu 
pel qual la família va ser coneguda com a 

Martí-Badaló. Aquesta família va mantenir  
la propietat de la masia fins al seu enderro- 
cament. 

La masia que es va conservar fins a principis 
del segle xx no era l’original, sinó que, pel 
que sembla, va ser refeta gairebé del tot a 
principis del segle xviii, quan podria haver 
patit destrosses durant l’ocupació de Sant 
Andreu de Palomar per part de les tropes 
borbòniques, que van ocupar el poble durant 
el setge a Barcelona del 1713-1714. Segons 
consta documentalment (Petit, 2014b), foren 
desenes les masies de Sant Andreu de 
Palomar que quedaren mig derruïdes. La 
nova construcció va crear un edifici de tres 
cossos i, d’aquesta manera, va passar a ser 
una masia basilical (el cos central més elevat 
que els dels laterals), cosa que sabem gràcies 
a l’única imatge que es conserva d’aquesta 
masia al Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Llenguadoc, 
41-43

Districte
Sant Andreu

Nom singular
Can Badaló

Dates 
26 octubre – 18 
desembre de 201

Codi 
105/15

Motiu 
Construcció d’habitatges

Promotor/Propietari 
Farfig 1998, SL 

Empresa d’arqueologia 
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Jordi Petit i Gil

Equip
Marcel Olivé, Carles 
Aguilar, Joan Piera, Dani 
Moly, Jordi Chorén, Ivan 
Salvadó, Albert 
Castellanos

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Fotografia
Jordi Petit i Gil

Vista general de les restes de la masia. 

Restes muràries d’època medieval sota l’ampliació del 
segle xix. 



Intervencions arqueològiques | 51

Un cop extret el nivell de reompliment del 
segle xx, es va poder observar que aquest cos 
de la masia tenia un soterrani pavimentat 
amb un enrajolat a junt seguit.

Un cop excavat tot el soterrani, es van poder 
documentar tres dels murs del soterrani, un 
dels quals totalment i els altres dos parcial-
ment, ja que, amb l’inici de la mateixa obra i 
amb la construcció, als anys vuitanta del 
segle xx, del bloc de pisos del costat, es va 
enderrocar la resta de l’estructura. Dins del 
soterrani es va documentar, a més, un dipòsit 
per a líquids i les restes d’un forn que estava 
tapiat i que, per tant, va ser abandonat un 
temps abans de l’enderroc de la masia. 

L’espai soterrat era l’àrea de treball des  
d’on s’utilitzava el dipòsit de líquids i per on 
s’introduïa el combustible per fer funcionar 
el forn, que era manipulat des del pis supe- 
rior. El forn és de tipus fogó i estava fet de 
maó i lligat amb morter de calç de color 
blanc. Feia 1,40 m de diàmetre, tenia una 
fondària de 2,30 m i es conservava parcial-
ment. Cobert de runa com estava, no 
conservava quasi la graella ni tampoc cap 
altre element que ens ajudés a determi-
nar-ne exactament la funcionalitat.  n Jordi 

Petit i Gil
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La intervenció arqueològica va permetre 
documentar gairebé un terç de la planta de 
la masia de Can Badaló, un dels antics cossos 
laterals i la posterior ampliació del segle xix. 
Documentalment, sabem que aquest espai 
estava distribuït en dos magatzems, una sala i 
un dipòsit. Els primers rebaixos van perme-
tre localitzar a 20 cm de fondària diversos 
murs de la masia i els paviments dels tres 
àmbits identificats. La masia va ser arrasada 
al segle xx a nivell de terra i, per tant, només 
es van poder documentar aquests paviments 
—dos del segle xviii i un del segle xix—,  
a més de les fonamentacions dels diversos 
murs. El cos aixecat al segle xix conservava 
només parcialment el paviment de maons a 
la mescla, i la resta de l’àmbit estava ple de 
runa de quan la masia va ser enderrocada. 

A dalt, soterrani del 
segle xix amb el forn i el 
dipòsit.

A sota, detall del forn de 
fogó.
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Can Batlló-Magòria

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Fonamentacions. Can Batlló.

El control preventiu, en aquesta zona de 
gran importància arqueològica per la 
possibilitat d’aparició de refugis antiaeris, ha 
estat motivat per la renovació del paviment 
de la zona i la realització de diversos rebai-
xos, els quals han consistit en la realització 
de rases per a la col·locació de diversos 
serveis. 

En diverses d’aquestes rases els resultats han 
estat positius.

Les restes documentades són, a la zona del 
carrer de la Constitució, diverses fonamenta-
cions dels edificis construïts al segle xix;  
i, a l’interior del recinte de Can Batlló, un 
pou d’època indeterminada i diverses 
estructures de finals del segle xix o principis 
del segle xx. Aquestes estructures de l’inte- 
rior del recinte fabril corresponen a diverses 
reformes que va patir la fàbrica de Can 
Batlló durant la primera meitat del segle xx.  
n Sergio Segura Bueno
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de la Constitució, 
31-103 / Gran Via de les 
Corts Catalanes, 151-247 
/ Avinguda del Carrilet, 
2-14 / Carrer de 
Parcerisa, 2-46 / Carrer 
del Corral, 2-42 

Districte 
Sants-Montjuïc

Nom singular
Can Batlló-Magòria

Dates 
20 abril – 9 octubre de 
2015

Codi
038/15

Motiu
Renovació de l’anterior 
paviment i col·locació 
dels corresponents 
serveis

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa adjudicatària
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Segura Bueno

Equip
Carlos Javier Torres, 
Emiliano Hinojo, 
Guillermo García Cardete, 
Ivan Ortiz, Job Lorenzo, 
Laia Caballer Rams, Marc 
Romero Crispin, Marta 
Merino, Manuel Rivas 
Lorenzo, Nuria Rodó, 
Rubén Ramírez Roldán, 
Tanveer Ahmad Jan

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Mario Granollers, Sergio 
Segura

Fotografia
Sergio Segura Bueno

Pou d’època indeterminada a l’interior del recinte de Can Batlló.
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Can Fargas

Cronologia: Finals del segle XI - segle XIX.
Paraules clau: Can Fargas. Torre feudal. Sitges. 
Pintures/enlluïts. Masia.

Els treballs arqueològics portats a terme a la 
masia de Can Fargas, iniciats l’any 2014 i 
motivats per la rehabilitació de l’edifici per 
ubicar-hi una escola de música, van conti- 
nuar al llarg de l’any 2015 (triay, 2016). 
Aquests treballs van permetre documentar 
noves dades sobre l’evolució històrica de la 
finca, com també acabar de determinar i 
definir espais i cronologies relacionats 
directament amb l’evolució de la torre 
medieval i el seu entorn.

En aquesta nova fase les tasques arqueològi-
ques es van centrar en dos àmbits d’actuació. 
En primer lloc, es van obrir diverses rases 
tant a la zona de la planta baixa de la masia 
com al jardí romàntic, situat al nord del mas, 
amb la finalitat de poder instal·lar el nou 
sanejament de l’edifici. En segon lloc, en 
aquesta fase més avançada de l’obra es portà 
a terme el projecte de rehabilitació de la 
torre romànica. Els treballs, en estreta 
col·laboració amb l’equip de restauració,1 
van permetre determinar aspectes relacio-
nats amb la tipologia constructiva de la torre, 
com també acabar de concretar les fases 
evolutives de la torre romànica, ja intuïdes 
en la fase anterior de l’obra.

Així, doncs, la majoria dels rebaixos realit-
zats a Can Fargas es van concentrar a la zona 
del pati de la masia i van permetre localitzar 
diverses estructures relacionades amb la fase 
primigènia de la torre de defensa (finals del 
segle xi i principis del segle xii) fins a l’etapa 
actual de la masia. La documentació d’aques-
tes restes va comportar una variació en el 
projecte inicial de l’obra, de manera que es 
desestimà el rebaix del sòl del pati per fer 
passar les noves conduccions. Els nous 
sanejaments, finalment, es van instal·lar a la 
zona del jardí nord. El fet que es variés el 
traçat del sanejament va comportar que final-
ment no s’excavés el pati totalment i, per 

tant, la documentació de les restes localitza-
des va ser parcial i no va permetre acabar 
d’obtenir les dades suficients per establir 
hipòtesis més exhaustives pel que respecta a 
la funcionalitat i a la cronologia.

La primera fase d’ocupació d’aquest àmbit la 
vam poder establir entre finals del segle xi 
(moment de construcció de la torre de defen-
sa) i, a tot estirar, la meitat del segle xiii. Les 
restes més antigues relacionades amb aquesta 
fase podrien ser la presència de dues estruc-
tures muràries —en cotes de fonamenta-
ció— de gran entitat constructiva. Aquestes 
estructures presentaven una tipologia molt 
similar a la torre de defensa, construïda amb 
pissarra i morter de calç amb gravetes. Per 
les seves característiques i la disposició vers la 
construcció romànica, aquestes estructures 
devien haver format part d’algun mur 
perimetral defensiu a l’entorn més immediat 
de la torre. Tot i les poques dades que en 
tenim, tant per la tipologia constructiva com 
per l’orientació els murs esmentats es 
podrien relacionar amb una estructura 
murària localitzada en una de les cales 
obertes al pati durant la intervenció del 2009 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Passeig de Maragall, 
383-389 / Avinguda de 
Frederic Rahola, 2-8

Districte
Horta-Guinardó

Nom singular
Can Fargas

Dates
Maig de 2015 – gener de 
2016

Codi
116/14

Motiu
Rehabilitació i reforma 
de l’edifici

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització dels 
plànols i fotografia
Vanesa Triay Olives

1. Els treballs de restauració de la torre de Can Fargas van ser realitzats per l’empresa 
Gamarra & García sota la direcció de Montserrat Soriano i la supervisió de Montserrat Pugès, 
responsable d’intervencions en el patrimoni del Servei d’Arqueologia de Barcelona.

Vista general de les estructures al pati de la masia de Can 
Fargas. 



Ja d’època moderna podria ser la documen-
tació d’un paviment de calç compactada 
relacionat amb la presència d’alguns forats 
de pal i les restes parcials d’un mur. Totes 
aquestes dades s’haurien de posar en relació 
directa amb les troballes documentades en 
aquest mateix sector en el decurs de la 
intervenció de l’any 2009 (serra, 2010b: 
56-59). En aquell cas, es van documentar les 
restes d’una estructura de combustió, una 
fossa el·líptica excavada amb les parets 
totalment rubefactades i alguns forats de pal, 
com també la presència d’una altra estructu-
ra murària. Així doncs, tot aquest conjunt de 
restes devien formar part d’una zona  
de treball relacionada amb la presència de 
l’estructura de combustió. La documentació 
tant dels forats de pal com del paviment de 
calç podria avalar la hipòtesi que es devia 
tractar d’una zona coberta per un porxo.

Al subsòl del pati també es van localitzar un 
seguit d’estructures de les quals no es va 
poder determinar cap cronologia concreta.  
A la zona de la porta d’accés al pati de la 
masia es van localitzar les restes de dos murs 
en cotes de fonamentació, excavats directa-
ment sobre el terreny natural: un, construït 
amb pissarres de dimensions mitjanes i 
morter de calç amb gravetes, possiblement el 
més antic, i l’altre, que s’hi adossava, fet amb 
gresos i morter de sorra amb calç que li donà 
una tonalitat ataronjada. Al seu moment, 
aquestes estructures podrien haver funcionat 
com a murs perimetrals de la masia. També 
es van localitzar les restes d’una claveguera 
feta de maons i morter de sorra i calç.

A partir de la segona meitat del segle xvii, es 
documenta la construcció de noves estances i 
espais: és el moment de la construcció de la 
gran masia i el que deixa més empremta en 
la fesomia actual de Can Fargas. Aquest 
procés va implicar que la torre romànica fos 
integrada en la nova edificació. A la zona del 
pati es va construir una gran escala de pedra 
que donava accés als pisos superiors del mas. 
El projecte de l’obra actual va comportar que 
parcialment aquesta escala fos desmuntada 
per adaptar-se a les noves necessitats de 
l’edifici. Els treballs de desmuntatge van 
permetre documentar un tram de l’escala 
original del segle xvii, com també les refor-
mes realitzades als segles xix i xx. 

A les cotes superiors del pati es va documen-
tar la pavimentació actual de la finca, feta 
amb llambordes, juntament amb clavegueres 
i canalitzacions vinculades amb aquesta fase 
més recent. Cal destacar que, al seu moment, 
la construcció del paviment d’època contem-

(serra, 2010a: 7). A la zona interior del 
perímetre definit per aquests murs es van 
documentar tres sitges força arrasades i una 
estructura de combustió. 

D’aquest primer moment, però d’un estadi 
més tardà, es documentaren les restes molt 
parcials d’un mur, el qual devia afectar de 
manera molt directa part de la fonamentació 
de l’estructura murària del segle xi. Amb les 
dades de què disposem, però, no se’n va 
poder determinar la funcionalitat. També es 
va localitzar la presència d’un gran retall que 
seccionava part de les sitges esmentades més 
amunt, de manera que l’excavació d’aquest 
retall es va portar a terme en un moment 
cronològic posterior.

Finalment, aquesta primera ocupació de 
l’espai més pròxim a la torre romànica fou 
amortitzat per un seguit de nivells de graves 
compactes. El material associat a aquests 
estrats va ser mínim (fragments de ceràmica 
comuna grollera i algun fragment molt 
puntual de ceràmica comuna acurada) i no 
va permetre determinar amb exactitud el 
moment precís en què es va portar a terme. 
Per la dinàmica ocupacional documentada 
en diversos punts de la intervenció, es podria 
relacionar amb la reordenació dels espais 
realitzada al segle xiii, quan la torre romàni-
ca es converteix en mas i es comencen a 
construir noves estances annexes a la torre i, 
a més a més, els espais ja existents pateixen 
un seguit de modificacions. En aquesta zona 
del pati es devia donar pas a un espai més 
ampli i obert, de manera que les estructures 
existents quedaren en desús. 

Vista del pis principal de 
la torre romànica amb 
restes de l’enlluït 
baixmedieval localitzat 
tant a la volta occidental 
com a la part superior 
dels murs. 
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El segon focus d’actuació es va centrar en la 
torre pròpiament dita i en la recuperació de 
tots aquells elements relacionats amb la seva 
fase primigènia. Els treballs de restauració 
realitzats en la construcció medieval van 
permetre eliminar un seguit d’elements més 
recents que distorsionaven la documentació 
de la torre. Amb aquesta nova actuació es 
van poder acabar de determinar aspectes 
relacionats amb la tipologia constructiva de 
la torre, com també precisar-ne les fases 
cronològiques.

Amb el repicatge definitiu dels murs, junta-
ment amb la neteja d’aquests murs, es van 
poder documentar restes de pigmentació 
ocre, tant al morter de l’encintat com en 
algunes zones de les pedres dels murs. En el 
seu estat original la torre devia tenir, tant al 
parament interior com a l’exterior, una capa 
uniforme amb aquesta coloració, cosa que 
donava homogeneïtat a la construcció. 

A la zona més alta del mur meridional i a 
tocar de les voltes del pis principal es van 
localitzar tres finestres relacionades amb la 
fase inicial de la torre de defensa, i ja d’èpo-
ca gòtica devia ser l’obertura d’una finestra 
al mur oriental de la torre. Es devia tractar 
d’una finestra amb muntant de pedra de 
Montjuïc amb una llinda monolítica en 
forma d’arc de mig punt i amb decoració que 
devia imitar un arc conopial.

També es van localitzar nombrosos forats de 
les bastides de construcció. En dues de les 
bastides es van recuperar restes de fusta 
d’una de les bigues usades per a la construc-
ció de la torre. Els forats de bastida es van 
localitzar encarats als murs nord i sud. La 
seqüència estratigràfica dels murs ens va 
permetre determinar que la biga de fusta no 
fou retirada un cop aixecada la torre, sinó 
que es va mantenir en el seu lloc i va esdeve-
nir un element més de la torre, funcionant 
com a punt de suport per a un sistema 
d’elevació de càrregues mitjançant politges.

En aquesta fase de restauració es van acabar 
d’obrir totes les espitlleres documentades en 
la fase anterior d’obra. Tot i que no es van 
documentar restes de ceràmica que ens 
permetessin acabar de determinar el mo-
ment precís en què les espitlleres van ser 
reconvertides en petits espais d’emmagatze-
matge, devien perdre la seva funcionalitat 
defensiva ja en època baixmedieval.

En el procés de recuperació de la fesomia 
original de la torre es van aixecar les diverses 
capes de pintures que cobrien tot l’espai de 

porània comportà un rebaix important del 
subsòl del pati, amb la destrucció consegüent 
de les restes més recents vinculades a la 
masia. A causa d’això, majoritàriament les 
restes documentades en aquest sector devien 
formar part dels moments d’ocupació més 
antics i vinculats a la fase inicial de la torre.

La variació en el traçat de les rases de 
sanejament va fer que es realitzessin un 
seguit de rebaixos a la zona nord de la masia 
i al jardí romàntic. A la zona del jardí 
únicament es van localitzar anivellaments de 
terra datats d’entre els segles xvi i xix.  
A l’àmbit interior del mas, majoritàriament es 
van detectar nivells de runa i paviments 
d’època contemporània, a més de les res- 
tes d’un mur fet de tàpia i amb sòcol de 
pedra. Aquesta estructura murària s’hauria 
de relacionar amb la presència d’un  
mur de tàpia ja documentat en el decurs  
de l’estudi històric de la masia (caballé, 
Gonzàlez, 2009: 124). Ambdues estructures 
devien formar part d’una construcció 
contigua al costat nord de la torre romànica, 
aixecada amb la reforma que es va portar a 
terme al segle xiii, quan la torre canvia d’ús i 
passa de torre de defensa a masia. Aquest 
nou espai no devia estar adossat directament 
a la torre, sinó que les dades arqueològiques 
apunten al fet que devia estar distanciat 
lleugerament de l’edifici romànic. Els 
treballs de restauració d’aquest mur de tàpia 
van permetre localitzar una finestra relacio-
nada amb la seva fase inicial i un nínxol, ja 
d’una època posterior, per posar-hi llums 
(d’oli o espelmes). 

Vista de les empremtes de 
l’encanyissat usat per a la 
construcció de la volta 
oriental. 
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zones on l’enlluït no s’havia conservat es van 
documentar les empremtes de l’encanyissat 
de la construcció de les voltes juntament amb 
altres evidències constructives, com ara els 
espais entre les cintres del moment de la seva 
construcció. D’aquesta manera es va poder 
acabar de determinar que ambdues voltes 
foren construïdes en el mateix moment que 
la resta de la torre, tal com ja s’havia intuït 
en els treballs realitzats l’any anterior a la 
zona del pis superior.

Finalment, es va poder documentar el forat 
d’accés al pis superior de la torre des de la 
planta principal a través de la volta (recor-
dem que aquest forat ja va ser localitzat en 
l’anterior fase d’obra des del pis superior). El 
forat per accedir a la planta superior de la 
torre es va mantenir en funcionament fins al 
segle xix, moment en què s’aixecà una 
segona planta a la masia i es construí  
una escala d’accés per la part externa de la 
torre. Això va comportar la tapiada definitiva 
del forat d’accés interior.

Els treballs de rehabilitació de la masia de 
Can Fargas també van afectar la coberta 
actual de la torre romànica. La coberta de 
fusta estava força malmesa pel pas del temps 
i es va optar per substituir aquells elements 
que es trobaven en un estat de degradació. 
Aquest treball va consistir en l’aixecament de 
totes les teules, com també el desmuntatge 
de les canalitzacions i les tortugues dels 
desaigües de pluja, amb la finalitat de poder 
accedir a l’estructura de fusta. En el decurs 
d’aquest procés es va poder documentar que 
les teules estaven lligades amb morter de 
sorra i calç i es va recuperar un fragment  
de ceràmica blava catalana, fet que ens va 
permetre determinar que, tot i alguna 
reparació puntual, es tractava de la coberta 
del segle xvii.  n Vanesa Triay Olives
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les voltes. Recordem que en la fase d’actuació 
anterior es van fer un seguit de cales a la 
zona de les voltes del pis principal, on es van 
documentar fins a tres nivells de pintures 
enlluïts. Les pintures van ser documentades i 
aixecades per l’equip de restauració. Es va 
acabar de determinar que hi havia un primer 
grup format per diverses capes de pintura de 
tonalitats blanques i blaves, que devien 
formar part de la masia més recent, de la 
primera meitat del segle xx, i que cobrien un 
segon nivell de pintures de color vermell i 
beix. Aquestes pintures també es van localit-
zar en altres punts de la finca, com ara 
l’escala d’accés a la planta principal i el mur 
de façana de la masia, i s’haurien de relacio-
nar amb les reformes que va patir el mas al 
segle xix. Cal destacar que presentaven restes 
importants de sutge, a causa de l’existència 
d’algun foc a l’interior de la torre. La capa 
més antiga documentada podria ser un 
enlluït beix localitzat a la zona de la volta 
occidental i, molt residualment, a la vol- 
ta oriental i a la part superior dels murs de la 
torre en aquest mateix sector. Aquest enlluït 
es localitzava directament sobre l’encanyissat 
de les voltes, mentre que, a la zona que 
cobria els murs, presentava una fina prepara-
ció de morter de sorra. Es tractava d’un 
enlluït fet amb morter de calç i gravetes. Per 
les característiques que presentava se’l va 
relacionar amb el procés de reforma i 
ampliació que va patir la torre romànica a 
partir del segle xiii, quan va deixar de ser un 
edifici defensiu i es va convertir en mas. A les 

Detall d’un dels forats de 
les bastides amb restes  
de fusta d’una de les 
bigues usades per a la 
construcció de la torre.
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Can Ricart

Cronologia: Segle XIX.
Paraules clau: Conjunt fabril de Can Ricart. 
Canalitzacions de desguàs.

La intervenció arqueològica s’ha dut a terme 
al subsòl d’un dels edificis que se situa a la 
zona est del conjunt de la fàbrica de Can 
Ricart. Els treballs estan motivats per les 
obres de rehabilitació parcial d’una de  
les naus de l’edifici. En l’àmbit arqueològic, 
s’ha efectuat el seguiment de l’excavació del 
fossat de l’ascensor i de tres rases per al pas 
de la xarxa de fred i calor (Districlima), del 
tub d’abastiment d’aigua antiincendis i  
del cablejat de telecomunicacions.

Les estructures localitzades durant la 
intervenció corresponien totes a canalitza- 
cions de desguàs dels residus generats a 
l’interior de la fàbrica. Des del punt de vista 
constructiu, estaven bastides amb maons, 
lligats amb morter de calç. El moment 
cronològic de la seva construcció se situa al 
segle xix, quan es va edificar el conjunt 
fabril. Des del punt de vista estratigràfic, 
aquestes estructures tallaven els estrats de 
rebliment associats al moment de la cons-
trucció de la fàbrica i, a les cotes inferiors, 
un rebliment anterior. Pel que fa a la docu-
mentació d’estructures prèvies al conjunt 

fabril (de cronologia medieval i romana), els 
resultats han estat negatius.

El fossat de l’ascensor s’ubicava al sud de 
l’edifici i s’ha excavat una profunditat 
d’1,45 m (2,79 msnm) respecte al nivell de 
circulació existent en el moment d’iniciar 
l’obra. Durant l’excavació s’han documentat 
les restes d’una canalització, que tenia 
direcció nord-sud i continuava més enllà del 
límit sud de la zona excavada; pel que fa a 
l’extrem nord, l’estructura ja devia haver estat 
desmuntada en el moment de la seva amortit-
zació (al segle xx). Les restes documentades 
corresponien a la base de circulació de líquids 
i les cotes inferiors dels murs de tancament. 
El pendent que definia el paviment de la base 
indicava una circulació nord-sud dels residus, 
cap a l’exterior de l’edifici. A l’est i l’oest de 
la canalització s’han documentat les restes  
de dos encaixos, que devien estar associats a 
la base de subjecció de dos elements. La seva 
alineació i ubicació respecte a la canalització 
ens fan considerar que ambdós devien estar 
vinculats a una mateixa estructura, des de la 
qual els líquids generats devien desguassar a 
la canalització. Totes aquestes restes se 
situaven entre els 1,04 i els 1,14 m respecte a 
l’inici de la intervenció.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Emília Coranty, 
5-9

Districte 
Sant Martí

Nom singular
Can Ricart

Dates
Febrer-juny de 2015

Codi
016/15

Motiu 
Excavació de fossat 
d’ascensor i rases de 
serveis 

Promotor/Propietari 
BIM/SA (Barcelona 
d’Infraestructures 
Municipals, SA) / 
Ajuntament de Barcelona

Direcció tècnica
Gemma Caballé Crivillés 

Digitalització de plànols 
Maria Pujals Bultó 
(Arkpadoc, SCP)

Fotografia
Gemma Caballé Crivillés

Estructures documentades al fossat de l’ascensor. 
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durant l’excavació del fossat de l’ascensor i 
tenien direcció est-oest. Una darrera estruc-
tura s’ha localitzat a la rasa del pas de 
cablejat de telecomunicacions, que travessava 
el carrer d’Emília Coranty, des de la zona 
nord-est de l’edifici intervingut fins a l’angle 
sud. A la zona central del carrer s’han 
documentat les restes del paviment de base 
d’una canalització. 

Totes aquestes canalitzacions de desguàs 
localitzades a l’exterior del conjunt de Can 
Ricart devien estar associades, per la seva 
ubicació i característiques, al sistema d’eva-
cuació dels residus de la fàbrica. Les que 
presentaven unes dimensions més grans 
podrien haver funcionat com a canalitzaci-
ons centrals, amb les quals devien connectar 
les canalitzacions secundàries, que devien  
ser les de menors dimensions.  n Gemma 
Caballé Crivillés

A la zona exterior nord-oest de l’edifici 
intervingut s’ha efectuat la rasa de pas dels 
tubs corresponents a la xarxa de fred i calor i 
la connexió d’aquests tubs a l’interior de 
l’edifici. La rasa tenia direcció nord-oest – 
sud-est, amb una llargada total de 28 m i una 
profunditat d’1,40-1,50 m. A l’extrem 
nord-oest de la rasa (on hi havia el punt de 
distribució existent de la xarxa) s’han 
localitzat les restes d’una altra canalització 
de desguàs. Aquesta canalització es lliurava a 
la fonamentació sud-est d’una de les naus del 
conjunt de la fàbrica i se n’han documentat 
les parets de tancament i la base de circula-
ció. A l’interior del rebliment de la canalit- 
zació s’observaven les restes de la volta de 
coberta, que s’havia esfondrat en el moment 
de l’amortització de l’estructura. Les dimen-
sions d’aquesta canalització eren més grans 
(75 cm d’amplada i 40-50 cm d’alçària 
documentades) respecte a les de la canalitza-
ció documentada a l’interior durant l’exca 
vació del fossar de l’ascensor (de 35 cm 
d’amplada).

A la mateixa rasa de la xarxa de fred i calor 
s’han documentat les restes de tres canalitza-
cions més. Totes discorrien per l’exterior del 
conjunt edificat, sense estar associades a cap 
mur dels edificis. Una de les estructures 
presentava unes dimensions i unes caracterís-
tiques molt similars a la localitzada a l’extrem 
sud-est de la rasa. Se situava al nord-oest de la 
rasa i tenia direcció sud-est – nord-oest. Les 
altres dues eren similars a la documentada 

Canalització de l’extrem 
nord-oest de la rasa de la 
xarxa de fred i calor.
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Can Ricart

Cronologia: Època romana. Època moderna.
Paraules clau: Sondeigs. Estrats. Murs.

El Govern de la Generalitat va acordar el 22 
d’abril de 2008 (Acord de Govern 
GOV/69/2008) declarar Bé Cultural d’Inte-
rès Nacional, en la categoria de conjunt 
històric, una agrupació d’edificis del recinte 
fabril de Can Ricart, i en va delimitar el seu 
entorn de protecció (DOGC núm. 5128,  
de 09.05.2008). 

Des de l’any 2009, i motivat pel projecte de 
construcció de la nova seu de la Casa de les 
Llengües al recinte de Can Ricart, es van dur 
a terme un seguit d’intervencions arqueolò-
giques. Aquestes intervencions van donar 
com a resultat la documentació d’estructures 
associades a l’activitat fabril de Can Ricart i 
restes d’època romana, entre les quals 
destaca la documentació parcial del que va 
ser interpretat com a part d’una exedra, un 
possible abocador i abundant material com 
ara estucs, fragments d’opus signinum i 
ceràmiques que abastaven des del segle ii aC 
fins al segle v dC.

Actualment, Can Ricart ha estat cedit a la 
Universitat de Barcelona (UB) i, dins del nou 
projecte que es desenvolupa per a nous usos, 
s’iniciarà una adequació gradual de les naus, 
segons les necessitats de la UB. La nau 
exempta serà la primera a rehabilitar-se. 

Tenint en compte els resultats obtinguts en 
les campanyes dutes a terme des de l’any 
2009 a l’interior de la nau exempta i als 
voltants, es va fer una nova intervenció 
arqueològica abans de la realització de les 
obres.

Durant la intervenció, ha estat possible 
documentar un potent nivell de rebliment 
d’època romana, amb una cronologia de 
mitjan segle iv dC, que es troba en tota la 
superfície del solar i que cobreix diversos 
retalls de funcionalitat indeterminada (en 
l’àmbit de la intervenció se’n van localitzar 
quatre) i les restes pertanyents a la fonamen-
tació d’un mur. Cal destacar d’aquest nivell 
la poca presència de material ceràmic i el 
grau de desgast d’aquest material.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer d’Emília Coranty, 
11-15

Districte
Sant Martí

Nom singular
Can Ricart

Dates
16 novembre – 4 
desembre de 2015

Codi
113/15

Motiu
Rehabilitació del complex 
de Can Ricart

Promotor/Propietari
Universitat de Barcelona 
/ Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Conxita Ferrer Álvarez

Equip 
Lluís García Beltran, 
David Jimeno Jiménez

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Rubén Ramírez Roldán, 
Conxita Ferrer Álvarez

Analítiques 
paleoambientals
Santiago Riera Mora. 
Seminari d’Estudis i 
Recerques 
Prehistòriques (SERP-
UB) de la Secció de 
Prehistòria i Arqueologia 
de la Universitat de 
Barcelona

Fotografia
Conxita Ferrer Álvarez

Vista general de la nau exempta.
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Pel que respecta als retalls, tan sols un va 
poder ser datat d’entre finals del segle ii dC i 
la primera meitat del segle iii dC, ja que els 
reompliments dels altres tres retalls no van 
donar materials significatius que ajudessin a 
l’hora d’establir cronologies fiables. Quant al 
mur, tan sols podem dir que es deu tractar 
de les restes d’una fonamentació i, per tant, 
sense cap tipus de nivell o paviment associat. 
Devia formar part d’un possible marge o 
límit i devia estar amortitzat a la meitat del 
segle iv dC, segons que es desprèn del nivell 
de rebliment present a tota la superfície del 
solar.

Pel que fa al nivell de rebliment esmentat, es 
va localitzar a tota la superfície excavada del 
solar entre els 2,40 i els 2,10 msnm (entre els 
–1,21 i els –1,51 m respecte al nivell de pavi-
ment de la nau, que es trobava a 3,61 msnm). 
Cobert directament per aquest nivell, a part de 
les restes d’una fonamentació i de quatre 
retalls de funció indeterminada, es va trobar el 
substrat geològic, format per sorres, que 
apareixia al nord-est de la nau, entre els 1,10 i 
els 0,90 msnm, i un substrat geològic format 
per argiles, present a la resta del solar, que es 
va localitzar entre els 1,10 msnm al nord de la 
nau, els 0,60 msnm aproximadament al centre 
de la nau i els 0,27 msnm al sud de la nau. Per 
tant, amb unes fondàries respecte al nivell de 
paviment de la nau de 2,51 m al nord, 3,01 m 
al centre i 3,34 m al sud. 

Les estructures documentades en aquesta 
intervenció s’han de posar en relació amb les 

que es van documentar l’any 2011 a la zona 
de la plaça. En aquest cas, es van documen-
tar dos murs paral·lels fets de maçoneria que 
marcaven una cantonada d’una estructura 
possiblement rectangular, com també una 
estructura de planta circular d’un diàmetre 
aproximat de 6 m. 

Tenint en compte els resultats obtinguts 
durant el 2011 i els que s’han aconseguit en 
aquesta intervenció, hem de considerar que 
totes les restes devien formar part d’un 
assentament d’època romana i, en concret, 
d’una vil·la que devia estar situada molt 
propera al mar, ja que la línia de costa en 
aquest període estava més a l’interior. 
Aquesta vil·la es devia localitzar lleugera-
ment apartada del nucli de Bàrcino i, per 
tant, devia formar part de l’ager d’aquesta 
ciutat. 

Pel que fa a la presència de vil·les a l’àrea de 
Bàrcino se’n coneixen força, com poden ser, 
entre d’altres, les que es troben al peu de la 
muntanya de Montjuïc, al monestir de 
Pedralbes, a Can Gomis, al carrer de Dante, 
a Can Mariner, a Can Batllori, a Can Corta-
da, a l’Estació de Sant Andreu Comtal i la 
del Pont del Treball.

Si tenim en compte les referències de vil·les i 
assentaments romans més propers a la nostra 
zona d’estudi, és a dir, als districtes de Sant 
Andreu i Sant Martí, s’ha de parlar de dos 
jaciments en concret, la vil·la romana del 
Pont del Treball i la vil·la romana de l’Esta-
ció de Sant Andreu Comtal.

Pel que respecta a l’Estació de Sant Andreu 
Comtal, es tracta de la pars rustica-fructuaria 
d’una vil·la romana dedicada a la producció 
del vi, datada d’entre el segle i dC i el se-
gle v dC, i de la qual han estat excavats un total 
de 3.100 m2. Tot això fa que sigui un jaciment 
amb força importància històrica dins el pla de 
Barcelona. 

Finalment, la vil·la del Pont del Treball es va 
localitzar a la zona de la pars urbana amb 
diverses remodelacions que van des del 
segle i fins al segle v dC i que està formada 
per diverses habitacions, un pati, un peristil i 
un conjunt termal. També es va poder 
documentar la zona de la pars fructuaria 
destinada a l’elaboració de vi, amb un parell 
d’edificis destinats a la premsada del raïm, 
coneguts amb el nom de torcularium pels 
romans, construïts a principis del segle ii dC i 
amortitzats a mitjan segle v dC, amb una 
extensió de 587,64 m2. 

Detall del mur d’època romana documentat en la 
intervenció. 
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Detall de dos dels retalls documentats en la intervenció. 

El que es veu clarament amb aquests exem-
ples és que les zones dels actuals districtes de 
Sant Martí i de Sant Andreu eren indrets on 
l’agricultura i la ramaderia van seguir vigents 
fins al segle xix, moment en el qual comença 
la industrialització d’aquests sectors de la 
ciutat, i que, molt possiblement, l’establiment 
d’aquestes vil·les podria ser degut, en part, a 
la proximitat a la desembocadura del Besòs  
i a la zona propera a la seva llera, fet que 
propiciava que aquests terrenys fossin molt 
fèrtils, tant per les terres al·luvials aportades a 
cada crescuda del riu com per les àrees de 
llacunes i aiguamolls, i podien ser explotades 
tant per l’agricultura com per la ramaderia 
(riera, Palet, 2005). n Conxita Ferrer 
Álvarez
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Carrer de la Canuda, 2-4
La Rambla, 132

Cronologia: Segles VII-XIII. Segle XIV. Segles XVII-XIX.
Paraules clau: Habitatge. Horts. Riera.

Aquesta intervenció arqueològica responia a 
la ubicació del predi en una zona d’alt 
interès històric i arqueològic per diversos 
motius. En primer lloc, se situa dins del 
suburbium de la ciutat en època romana i al 
costat de les restes d’aquest període localitza-
des a la plaça de la Vila de Madrid (busquets, 
Pastor, 2005), en la qual es va documentar 
una de les vies de comunicació de Bàrcino, 
com també la necròpolis dels segles i-v dC. 
Aquest indret va ser declarat BCIN en la 
categoria de zona arqueològica l’any 1995.1 
El segon element en rellevància històrica és 
la ubicació de la finca dins del tramat de la 
ciutat medieval, a tocar de la muralla del 
segle xiii. Concretament, la façana de la 
Rambla, 132 podria haver estat alçada en el 
traçat de la muralla. A més a més, la cruïlla 
del carrer de la Canuda amb el carrer de 
Santa Anna sembla que correspon al lloc on 
es devia localitzar un dels portals d’entrada a 
la ciutat, el portal de Santa Anna. El traçat 
de la muralla del segle xiii s’ha pogut docu-
mentar en diverses finques veïnes a la 
mateixa Rambla. Per exemple, les interven- 
cions a la plaça de Joaquim Xirau, els anys 
1996 i 1997 (Huertas, 1997), van posar al 
descobert un gran llenç de la muralla del 
segle xiii, el qual es pot veure en l’actualitat  
a la rampa d’accés a l’aparcament. Amb 
anterioritat, el control d’unes rases de 
telecomunicacions al llarg de les voreres de 
la Rambla efectuat l’any 19892 va permetre 
documentar diversos trams de la muralla. 
L’any 2003, a la intervenció feta a la Rambla, 
106-108 i el carrer d’en Roca, 21-23,3 es va 
localitzar un llenç de la muralla que formava 
part de la fonamentació de l’edifici. 

La intervenció arqueològica es va efectuar en 
dues fases. La primera, centrada en l’edifici 

número 2 del carrer de la Canuda i número 132 
de la Rambla, va consistir en el control dels 
treballs d’excavació d’una cala per instal·lar  
la grua de l’obra, la realització de diversos 
enceps al voltant de la façana i les mitgeres 
de l’edifici i, finalment, l’excavació de dos 
fossats d’ascensor. Aquest edifici presentava 
un soterrani, la solera del qual se situava a 
9,10 msnm, a uns 3 m per sota del nivell del 
carrer. Per tant, els treballs d’excavació 
s’iniciaven a una cota en la qual només es va 
poder documentar una estratigrafia geològi-
ca en tots els rebaixos: s’iniciava amb les 
argiles vermelles fins a una fondària aproxi-
mada de 0,70 – 1 m (de 9,10 a 8,10 msnm), 
per sota apareixia el tortorà que arribava fins 
als 5 m de fondària (de 8,10 a 3,10 msnm) i a 
continuació es donava pas a un tercer estrat 
de caràcter llimós que arribava als 8,30 m de 
fondària (0,80 msnm). En els enceps a tocar 
de la façana del número 132 de la Rambla, es 
va repicar part de les fonamentacions amb 
l’objectiu de poder comprovar si l’edifici 
havia aprofitat part del parament de la 
muralla enderrocada al segle xix, just abans 
de la construcció d’aquest edifici. En cap cas 
no es van obtenir resultats positius. 

La segona fase corresponia a l’edifici nú- 
mero 4 del carrer de la Canuda, on se situava 
l’antiga llibreria que portava el mateix nom, 
que comparteix paret mitgera amb el palau 
Savassona, construït l’any 1796, seu de 
l’Ateneu Barcelonès. Els treballs realitzats al 
subsòl en aquesta fase van ser diversos. En 
primer lloc, es va practicar un rebaix  
d’uns 0,50 m per sota del nivell del paviment 
actual en el 70 % aproximadament del solar. 
L’altra part (el 30 % restant) estava afectada 
per la presència d’un soterrani d’uns 4 m de 
fondària respecte a la cota del carrer, que 
devia tallar les possibles estructures i estrats 
arqueològics fins a arribar al subsòl geològic 
(tortorà). Aquest soterrani ja es va documen-
tar en la primera fase, en la qual ocupava tota 
l’extensió del solar. 

El rebaix es va iniciar a la zona amb arcades 
que es localitza per sota de les dependències 
de l’Ateneu Barcelonès i es va estendre fins a 
uns 6 m de distància de la façana del carrer 
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Amb totes aquestes actuacions es van poder 
definir dues fases de cronologia àmplia pel 
que fa a la trama urbana i d’ocupació de 
l’espai. El solar número 4 del carrer de la 
Canuda presentava una dinàmica estratigrà-
fica molt diferenciada a banda i banda d’un 
dels murs. Aquest mur de cronologia moder-
na (segles xvii i xviii) transcorria paral·lel a 
la façana del carrer de la Canuda i dividia el 
solar en dues parts. Conservava un alçat 
d’1,40 m i 9,60 m de llarg, i la factura del 
mur es devia dur a terme a partir de la 
tècnica de l’encofrat perdut per un costat, 
amb una rasa que arribava fins al subsòl 
geològic (tortorà). La cara vista del mur 
presentava un alçat de carreus amb alternan-
ça de maons. La banqueta de fonamentació 
estava definida per uns 0,40 m d’alçat, que 
passava a estar compost per pedres de gran 
mida. La cara interna presentava un llenç de 
pedres, algunes a la manera de carreus i 
altres només escairades, i maons lligats amb 
més presència de morter de sorra i calç.

A la zona de la cara interna del mur fins al 
límit amb la mitgera de l’edifici de l’Ateneu 
Barcelonès, sota la zona de les voltes, els 
estrats presentaven una dinàmica molt poc 
alterada, que anava des dels nivells de 
preparació dels paviments actuals fins a un 
estrat de finals del segle xv, un estrat d’ori-
gen al·luvial originat per les aportacions 

de la Canuda, on es localitzava el mur del 
soterrani.

A més d’aquest rebaix, es van dur a terme 
diversos treballs que van comportar una 
afectació més gran del subsòl: dos fossats 
d’ascensor de dimensions considerables, atès 
que es tractava de muntacàrregues; un petit 
pou per encabir una arqueta prefabricada,  
i, finalment, diversos enceps relacionats amb 
els micropilotatges de la fonamentació. 
Quatre d’aquests enceps presentaven com a 
peculiaritat que s’ubicaven a la zona del 
soterrani, amb la qual cosa el seu rebaix 
afectava tan sols estrats geològics. Les 
dimensions i la fondària dels enceps també 
eren diverses en funció de les necessitats de 
l’obra; no obstant això, la fondària oscil·lava 
entre els 0,60 i 0,75 m, a partir del rebaix de 
0,50 m general que s’havia realitzat des del 
paviment. 

Finalment, amb l’enderroc de la coberta del 
soterrani i part de la paret interior es van 
posar al descobert restes de diversos murs, 
acompanyades d’una seqüència estratigràfica 
definida per diversos nivells d’ús i obliteració. 
Això va comportar el control del rebaix d’una 
zona que feia 6,40 m de llarg, tenia una ampla-
da que anava dels 0,50 als 1,60 m i discorria 
paral·lela al mur interior del soterrani. 

Vista general de la 
intervenció. A la zona 
central, el mur d’època 
moderna. Foto: Anna 
Bordas
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Malauradament, la consulta dels Quarterons 
de Garriga i Roca no permet identificar 
algun tipus d’edifici amb anterioritat al 1860, 
i en aquella data el solar constava en cons-
trucció. Malgrat això, podem donar per fet 
que les construccions dels segles xvii i xviii 
devien ser enderrocades en el moment de 
construir l’edifici actual i, sobretot, amb 
l’excavació del soterrani que afecta els dos 
solars, als números 2 i 4 del carrer de la 
Canuda. 

Cal destacar, en l’àmbit estratigràfic, la 
documentació d’un estrat de riera localitzat 

d’una riera, per sota del qual es documenta-
ven els estrats argilosos i llimosos d’època 
romana, i, finalment, el substrat geològic 
tortorà. Aquí, les estructures presenten una 
cronologia posterior a la construcció de la 
muralla del segle xiii i anterior al segle xv, 
s’ubiquen a la zona més interior del solar i 
podrien correspondre tant a una zona 
d’horts, com sembla que indica la documen-
tació de murs de dipòsits i de restes d’un pou 
circular excavat al subsòl i amb una part 
construïda amb carreus, com a un habitatge, 
d’acord amb el que evidencien les restes 
muràries de carreus documentades a sota de 
la zona de voltes, i que podrien estar relacio-
nades amb les restes d’un mur, també 
construït amb carreus, que es visualitzava a 
l’alçat de la mitgera amb l’Ateneu i que 
podria definir un hipotètic habitatge baix-
medieval.

En canvi, l’altre costat del mur esmentat 
abans està totalment alterat per la construc-
ció d’una estança amb enllosat de pedra i 
per estructures més modernes, que cronolò-
gicament es devia ubicar entre els segles xvii 
i xviii. Aquest espai podria estar relacionat 
amb alguna zona d’accés a un habitatge o un 
possible pati, tenint en compte el tipus de 
paviment, a partir del qual es devien distri-
buir diverses habitacions definides per altres 
murs. El mur esmentat devia funcionar com 
a mitgera d’aquest habitatge. En un cas es va 
poder documentar la remuntada a partir 
d’un mur més antic, de factura medieval, la 
qual cosa ens permet parlar d’una continuï-
tat en l’ús de l’espai. 

Zona de les voltes. A la part central, restes de mur 
medieval. Foto: Anna Bordas

Detall de la paret de carreus mitgera amb l’Ateneu 
Barcelonès. Foto: Anna Bordas

Detall del mur dels segles xvii i xviii (vista frontal) i del 
paviment de lloses. Foto: Anna Bordas
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també en altres intervencions arqueològi-
ques practicades als voltants, com és el cas de 
la que es va dur a terme a la plaça de la Vila 
de Madrid. Cronològicament, aquesta 
aportació de riera es devia ubicar entre finals 
de l’època tardoromana (segles vi i vii)  
i principis del segle xiii. Pel que sembla, amb 
la construcció de la muralla l’aportació 
d’estrats de riera s’atura, atès que aquell 
estrat devia funcionar com a possible dic de 
les aigües que baixaven rambla avall. És 
precisament després de la construcció de la 
muralla que es documenten restes muràries i 
nivells d’ús en el solar. Possiblement, les 
contínues riades devien fer inhabitable la 
zona amb anterioritat.  n Anna Bordas 
Tissier, José Manuel Espejo Blanco
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Casa de Misericòrdia. Pati dels 
Tarongers

Cronologia: Segles XVI-XIX.
Paraules clau: Casa de Misericòrdia. Pati dels 
Tarongers. Urbanització. Fossa sèptica. Dipòsit.

Aquesta intervenció va estar motivada pel 
control arqueològic de la nova urbanització 
del Pati dels Tarongers de la Casa de Miseri-
còrdia. La urbanització va consistir en la 
renovació dels paviments de llambordes.

A banda de l’extracció del paviment de 
llambordes es va rebaixar l’estrat de prepara-
ció, tot això fet de manera mecànica. Amb 
l’extracció d’aquest estrat es van documentar 
diverses estructures, les quals estaven en desús 
i pensem que eren originàries de la construc-
ció de l’edifici oest del Pati dels Tarongers a 
finals del segle xvi (lacuesta, 1992).

S’han pogut documentar dos tipus d’estruc-
tures. Un primer grup estava relacionat amb 
l’evacuació d’aigües brutes dels edificis que 
donen al Pati dels Tarongers, i dins d’aquest 
grup es van documentar dues clavegueres 
construïdes amb maons lligats amb morter 
de calç que conservaven la coberta, també de 
maons. Associada a aquestes clavegueres es 
va localitzar una fossa sèptica de planta 
quadrangular, d’aproximadament 1,30 m de 
costat, que estava construïda amb pedres 
mitjanes sense escairar i maons lligats amb 
morter. Es va documentar fins a 1,07 m de 
fondària, ja que la cota final d’obra quedava 
molt damunt del fons de la fossa.

El segon tipus d’estructures consistia en un 
dipòsit del qual sols es va documentar una 
part de les parets, ja que, d’una banda, 
anaven més enllà dels límits d’actuació de 
l’obra i, de l’altra, passaven per sota de la 
font central de l’actual Pati dels Tarongers, 
fet que no permetia l’excavació completa 
d’aquest element. Tampoc no es va poder 
excavar tot l’estrat d’amortització, atès que la 
cota inferior de la reforma quedava més 
amunt. Així, es van documentar 0,35 m 
d’alçària. Aquests murs presentaven una 
amplada de 0,60 m i un revestiment de 
morter de calç al parament interior.

Malgrat tot, l’estrat d’aquest dipòsit ha 
permès datar la seva amortització de cap a 
mitjan segle xix, moment en què la Casa de 

Misericòrdia és sotmesa a una remodelació 
profunda (lacuesta, 1992). Pensem que en 
aquest moment es desmuntà parcialment i es 
construí la font actual al damunt.

Cap de les estructures documentades no va 
ser desmuntada, i totes es van protegir amb 
una capa de geotèxtil abans de cobrir-les. En 
tota la zona afectada per la remodelació no 
es va esgotar l’estratigrafia.  n Jordi Ardiaca 
Rodríguez
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Casa de Misericòrdia. Pati dels 
Tarongers 

Cronologia: Segles XVII-XX.
Paraules clau: Casa de Misericòrdia. Pati dels 
Tarongers. Pou. Canalitzacions.

La intervenció a la Casa de Misericòrdia va 
consistir en el rebaix del passatge d’entrada i 
de la part central del Pati dels Tarongers, 
punt on s’ubicava una font d’època contem-
porània. Mentre que a la zona d’accés els 
resultats van ser negatius, al Pati dels Taron-
gers es van documentar estructures d’època 
moderna i contemporània.

Les estructures d’època moderna correspo-
nien a un pou i una fonamentació de mur. 
Del pou es va documentar la fonamentació 
escapçada del brocal, feta amb pedra lligada 
amb morter ataronjat. Presentava una 
amplada d’1,05 m i, malgrat que la seva 
amortització no es va excavar per les limitaci-
ons de l’obra, al rebliment hi havia presència 
de ceràmica del segle xvii. La fonamenta- 
ció, de funció indeterminada, estava cons- 
truïda també amb pedra i morter similar a 
l’utilitzat en la construcció del pou. Per 
aquesta similitud en la tècnica constructiva 
es va interpretar que es tractava de construc-
cions coetànies, anteriors al segle xvii. Atès 
que la Casa de Misericòrdia s’estableix en 
aquesta ubicació a finals del segle xvi, no  
es pot concretar si aquestes estructures es 

corresponen ja amb elements d’aquest edifici 
de l’asil o bé amb un ús precedent de l’espai.

Aquestes estructures estaven amortitzades 
per dues canalitzacions transversals de 
maons i unes fonamentacions de pedra i 
morter, interpretades com a part de dipòsits. 
L’absència d’estratigrafia relacionada amb 
aquestes estructures no va permetre establir 
una cronologia per a aquests elements.

Aquest conjunt d’estructures va quedar 
amortitzat amb la construcció de la font que 
s’ubicava al pati, de la qual es va documentar 
una part de la fonamentació. La utilització 
de ciment en parts d’aquesta font situa la 
seva construcció a cavall entre els segles xix  
i xx.  n Daniel Alcubierre Gómez
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer d’Elisabets, 8-10X 

Districte 
Ciutat Vella

Nom singular
Casa de Misericòrdia. 
Pati dels Tarongers 

Dates 
21 desembre de 2015 – 
27 gener de 2016

Codi
126/15 

Motiu
Rehabilitació i reforma 
del Pati dels Tarongers 
de la Casa de 
Misericòrdia

Promotor/Propietari
Districte de Ciutat Vella / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica 
Daniel Alcubierre Gómez

Equip 
Anna Martí, Patricia 
Aznar

Aixecament de 
planimetria
Rubén Ramírez

Digitalització de plànols
Daniel Alcubierre Gómez

Fotografia
Daniel Alcubierre Gómez

Estructures localitzades al Pati dels Tarongers. 
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Castell de Montjuïc

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Arqueòlegs.cat, Cristina 
Belmonte

Estudi documental
Josep M. Vila i Carabasa

Fotografia
Josep M. Vila, Oriol 
Achon, Cristina Belmonte, 
Júlia Miquel, Òscar 
Trullàs 

Cronologia: Segles XVII-XX.
Paraules clau: Castell de Montjuïc. Fortificació militar. Arquitectura militar. 
Baluard. Cos de guàrdia. Pont llevadís.

L’any 2015 es van iniciar 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 
portant a terme treballs de modernització de les instal·lacions 
generals del castell que havien quedat obsoletes, amb l’objectiu 
d’adequar-les als nous usos de la fortificació. El conjunt d’aquestes 
intervencions han afectat especialment els diferents nivells del primer 
recinte del castell, però també s’han perllongat fins al segon recinte 
on se situarà el nou centre d’instal·lacions, del qual parteixen la 
majoria de conduccions de serveis que es distribueixen per la resta 
del castell. Algunes d’aquestes actuacions, que tenen seguiment 
arqueològic, es van concloure el mateix 2015, però d’altres es 
perllongaran encara durant tot el 2016. En l’article d’enguany 
exposarem els resultats d’aquells sectors on la intervenció avui es pot 
donar per acabada, i deixarem per a l’Anuari del 2016 una síntesi més 
global del conjunt dels resultats. En aquest sentit, ens centrarem en 
les intervencions realitzades al pont llevadís del castell i a l’antic cos 
de guàrdia, ja que són els espais on les actuacions encara no 
concloses no tenen incidència pel que fa a la interpretació dels 
elements.

El pont llevadís

L’accés principal al castell es troba al quadrant nord-est de la fortifi-
cació i es fa pel centre de la cortina que uneix els baluards de Sant 
Carles i de Santa Amàlia, on hi ha la porta principal, de disseny 

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 
30 març – 31 desembre 
de 2015

Codi
031/15, 033/15, 044/15, 
092/15, 095/15

Motiu 
Execució de diversos 
projectes d’obra al castell 
de Montjuïc: reforma del 
pont d’accés al castell de 
Montjuïc / Sistemes i 
xarxes de distribució de 
les instal·lacions per  
a les sales del pati 
d’armes, l’espai 
d’acollida i els antics 
calabossos / 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 

Empresa d’arqueologia 
Josep M. Vila, 
Arqueòlegs.cat, Roser 
Arcos

Direcció tècnica
Josep M. Vila i Carabasa, 
Oriol Achón i Casas 
(Arqueòlegs.cat), Cristina 
Belmonte Santisteban 
(Roser Arcos), Júlia 
Miquel i López 
(Arqueòlegs.cat), Òscar 
Trullàs i Ledesma 
(Arqueòlegs.cat)

Planta general del castell amb indicació dels diferents espais que componen la 
fortificació. Dibuix: Ajuntament de Barcelona
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remodelacions, el seu caràcter mòbil. 
L’actuació sobre aquest element va consistir 
en la substitució de l’estructura anterior per 
una de nova, també fixa. Aquests treballs van 
comportar també la realització de dues rases 
a banda i banda del pont, amb la finalitat 
d’encastar l’estructura de suport del nou 
pont, fet que ha permès estudiar l’estratigra-
fia en aquest punt. Els treballs de seguiment 
van permetre analitzar les empremtes tant  
en el subsòl, a banda i banda del pont,  
  com en els paraments de l’estructura 
original de sosteniment de l’element. Aques-
tes dades, juntament amb la recerca docu-
mental realitzada, han permès aclarir alguns 
aspectes relacionats amb l’evolució construc-
tiva del pont llevadís del castell de Montjuïc.

Moment de construcció 

A partir de la documentació escrita, sabem 
que el pont es va aixecar durant el procés de 
construcció del castell actual i ja apareixia en 
el projecte de fortificació perfilat per Juan 
Martín Cermeño el 1751, que va remodelar 
completament tot aquest front del castell.1 
No sabem fins a quin punt es va replantejar 
d’alguna manera la seva configuració a 
partir del moment en què es va decidir 
modificar el projecte original i configurar  
la façana del castell de la manera que la 
coneixem avui dia: amb les dues naus 
paral·leles a la cortina i amb les dues rampes 
que pugen de l’entrada al nivell superior i 
que no estaven en el projecte original. En tot 
cas, queda clar que la configuració actual, 

Vista del pont d’entrada al castell i de la porta. En 
primer terme, la part fixa i al fons, just davant la porta, 
el pont llevadís. Foto: Josep M. Vila

Detall del pont llevadís abans de l’inici de la intervenció. 
Foto: Josep M. Vila

1. De fet, en el pressupost del projecte ja planteja els costos de construcció del pont. AGMM 
(Archivo General Militar de Madrid). Colección General de Documentos. 3-2-9-24: 
«Puente estable y levadiso en las puertas: 
- 325 varas cúbicas de mampostería ordinaria para las pilas del puente y sus cimientos a 7 r 14 
d la vara, importa: 2.464 r 14 d. 
3.021 pies cúbicos de madera de roble para durmientes, trabesaños, tablones, barandillas, 
puente levadiso y su cigoñal, a 5 r 11 d el pie, importa: 16.489 r 15 d.  
- 224 varas superficiales de empedrado a razón de 3 r 4 d la vara, importa: 709 r 8 d. 
- 35 quintales de hierro negro para el referido puente a 80 r el quintal, importa: 2.800 r». 

monumental i estil clàssic, amb frontó 
triangular que descansa sobre dues columnes 
que emmarquen la porta, feta amb carreus i 
coberta amb arc rebaixat de dovelles de 
pedra. Sobre la porta destaca l’escut reial en 
relleu. Davant de la porta, travessant el fossat, 
hi ha el pont d’entrada al castell, que està 
conformat per dos trams. El més exterior és 
permanent i està sostingut per quatre arcs de 
mig punt lleugerament rebaixats i fets amb 
carreus de pedra de Montjuïc. Fa 24 m de 
llargada i 5,5 m d’amplada. Està precedit per 
un portal flanquejat per dues columnes 
quadrades fetes amb carreus de pedra que en 
origen subjectaven una porta, avui desapare-
guda. El tram final del pont, d’uns 4 m, 
originàriament havia estat mòbil. Encara es 
conserven a la part interior del portal alguns 
elements de l’engranatge que servia antiga-
ment per aixecar el pont. 

Així com la part fixa del pont s’ha mantingut 
pràcticament intacta en la seva configuració 
original, la part mòbil o pont llevadís, per 
raons òbvies, ha estat objecte de refaccions 
contínues durant tot el seu període d’ús, fins 
al punt d’haver perdut, en les darreres 
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almenys de la porta, sí que forma part 
d’aquest replanteig planificat probablement 
a finals de la dècada del 1750.

Pel que fa al procés de construcció, des del 
punt de vista documental sabem que l’any 
1765 es va encarregar el model per a la porta 
principal d’entrada al castell.2 Cal pensar que 
es tractava de la part superior, amb el frontó 
i l’escut. Els treballs a la porta, especialment 
pel que fa a la col·locació dels engranatges 
relacionats amb el pont llevadís, es van 
desenvolupar al llarg dels primers mesos  
del 1766. A finals d’aquell mateix any es 
construïen els fonaments i els pilars de la part 
fixa del pont,3 treballs que van continuar a 
començaments del 1767, moment en què 
sembla que es va completar la construcció de 
la porta. A finals d’aquell any estava acabat el 
pont amb les baranes de ferro.4 També en 
aquell moment es culminava la part superior 
de la cortina, amb la construcció de la 
banqueta i de les seves escales d’accés.5 És la 
darrera notícia que tenim sobre el procés 
d’edificació d’aquestes construccions, per la 
qual cosa entenem que el pont llevadís es 
devia completar en aquest període.

Estructura original del pont

A la vista de la informació de què disposem 
en el moment actual, podem descriure amb 
una certa fiabilitat l’estructura del pont origi-
nal. A escala general, entenem que el pont es 
corresponia amb una estructura de fusta feta 
a base de bigues i travessers, originàriament 
de roure, acabats interiorment i exterior-
ment amb taulons. Aquesta peça anava 
encaixada a la paret de la banda del castell i, 
quan el pont estava abaixat, descansava sobre 
la part fixa del pont.

1. Costat castell

En aquesta banda el pont descansava sobre 
tres mènsules de pedra de Montjuïc encaixa-
des a la paret del castell per sota del llindar 
de la porta, una al centre i les altres dues als 
dos costats. La part superior d’aquestes 
mènsules està situada a uns 65 cm per sota 
del nivell de marxapeu de la porta princi- 
pal del castell. Sembla clar, per tant, que per 
damunt d’aquestes mènsules hi devia haver 
una biga travessera sobre la qual descansava 
l’estructura de fusta del pont. 

D’altra banda, en els laterals de la paret,  
a banda i banda de la porta, just per sobre  

2. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 236-239

3. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 348-358.

4. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 407-436.

5. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 448-452: 
«Setecientas quarenta y ocho varas cúbicas y dos pies y diez pulgadas de mamposteria 
ordinaria de cal y canto echas en la banqueta y escalones de la cortina entre los baluartes de 
San Carlos y Santa Amália como también en el empedrado que une con la expresada 
banqueta que a razón de doze reales la vara, importan: 80.987 r. 
Dos mil seiscientas ocho pies superficiales y dos pulgadas de piedra de silleria a punta 
gruesa, empleada en los escalones de la expresada banqueta, que arrazón de un real y doze 
dineros el pie, importan: 30.912 r. 
Dos cientas setenta varas superficiales, dos pies de Piedra de Hilo desvastada a boca de 
martillo empleada en la Banqueta y empedrado arriva expresado que a razón de tres reales y 
diez y ocho dineros la vara, importan: 10.015 r». 

A dalt, vista de la porta principal d’entrada al castell amb el pont llevadís al davant. 
Foto: Josep M. Vila

A sota, detall de les estructures de suport del pont per la banda del castell. Es poden 
observar les tres mènsules de pedra sobre les quals descansava l’estructura original. 
Foto: Josep M. Vila
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2. Costat pont

En aquest punt, la intervenció no ha permès 
documentar d’una manera tan clara l’estruc-
tura original del pont, ja que els rebaixos 
realitzats no han arribat fins a la cota inicial. 
De tota manera, i des del punt de vista docu- 
mental, és bastant clar que el pont llevadís 
descansava sobre un reclau d’uns 3,5 m  
de llargada i 32,5 cm d’amplada deixat en el 
pilar final del pont de pedra. Això s’explica 
en un dels assentaments de les llibretes 
d’amidament de les obres efectuades al 
castell de Montjuïc de mitjan 1767. 6 Per  
tant, tot fa pensar que l’estructura de fusta 
del pont llevadís entrava dins del pont fix 
uns 32 cm. Aquesta interpretació encaixa 
amb les traces visibles a la cara externa del 
darrer pilar del pont fix. En aquest punt 
s’observa un retall rectangular en el mur que 
abasta tota l’amplada del pont llevadís. A la 
part inferior d’aquest encaix hi devia haver 
una biga travessera de fusta sobre la qual 
devia descansar l’estructura del pont, quan 
estava abaixat, i que, tenint en compte el pes 
puntual que havia de suportar, també devia 
tenir un gruix considerable. 

Modificacions documentades

Les reparacions i les substitucions del 
rastell de la porta principal d’entrada, així 
com dels taulons del pont llevadís, són 
habituals i esdevenen una anotació recur-
rent en els projectes de reparacions 
generals del castell que cada any la Co-

de la cota superior de la biga travessera  
sobre les mènsules, hi havia les peces de  
ferro en les quals es devia encaixar l’eix  
sobre el qual havia de girar l’estructura del 
pont fent-lo pujar o baixar a conveniència.

D’aquesta manera, quan el pont estava 
abaixat, el seu extrem devia estar anivellat 
amb el marxapeu de la porta del castell, que 
pel que sabem era fet de carreus de pedra de 
Montjuïc de 70 cm de llargada (coincident 
amb l’amplada del brancal de la porta) i una 
amplada que oscil·lava entre els 38 i els 43 cm 
en els que s’han conservat. Pel que fa al 
mecanisme d’accionament del pont, actual-
ment encara se’n conserven algunes restes a 
la part interior de la porta del castell. Cal 
pensar en dues cadenes subjectades a cada 
costat de l’extrem superior del pont de fusta 
que, mitjançant un mecanisme a base de 
politges, permetien apujar o abaixar el pont. 
Per a la subjecció d’aquests mecanismes a 
l’interior del túnel d’entrada, un cop sobre-
passat l’espai dels batents de les portes, hi ha 
una estructura a banda i banda formalitzada 
com un pilar de carreus de pedra de Montjuïc 
i coronat amb una mènsula de pedra col·lo-
cada lateralment.

6. AGMM . Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 407-436: 
«12ºYdem en el escalón de dicha pila donde descansa el puente levadizo: Largo: 12 9 // Ancho 1 2». 
Les mides estan calculades en peus i polzades castellanes (un peu equival a 27,8 cm, i una 
polzada, a 2,32 cm). Basant-se en això, la mesura de longitud equivaldria a 3,54 m, i la 
d’amplada, a 32,4 cm.

Detall d’una de les peces 
de ferro, una a cada 
banda de la porta, dins les 
quals girava l’eix del pont. 
Foto: Josep M. Vila 
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sobre mènsules. Pel tipus de material utilit-
zat, és possible que això es portés a terme en 
el marc d’alguna de les darreres reformes del 
pont fetes amb posterioritat a la cessió  
del castell a la ciutat de Barcelona el 1960.

Aquesta modificació va obligar a tornar a 
pavimentar el tram final de la caixa del pont 
de pedra, on anteriorment descansava el 
pont de fusta. Això es va fer aixecant un envà 
de maó de cantell a l’extrem del pilar, que va 
funcionar com a límit d’encofrat, i la part 
interior es va reomplir amb formigó. Superfi-
cialment, es va completar el paviment de 
llambordes i, a la zona final, es va construir 
un marxapeu amb pedra de Montjuïc a 
l’altura de les dues pilastres laterals.

La reforma del 1962

Sabem que el 1962 l’Ajuntament de Barcelo-
na va adjudicar a l’empresa Francisco Closa 
Alegret uns treballs d’arranjament del pont 
llevadís del castell de Montjuïc en el marc de 
les diferents obres d’agençament que es van 
dur a terme abans de l’obertura al públic del 
primer recinte del castell, on s’havia d’ubicar 
el nou Museu Militar. 9 Tot i que no hem 
pogut localitzar el projecte, si és que va 
existir, sí que es conserva l’expedient amb les 
certificacions de l’obra realitzada que ens 
permet intuir l’abast real de les obres:

«–   Construcción y colocación en obra de la     
       estructura de madera del puente, en    
       roble americano y africano según dibujo.

mandància d’Enginyers de Catalunya 
presenta als seus superiors. La més anti- 
ga que coneixem és del 1792, quan consta 
que «se ha hecho de nuevo el tablero del 
puente levadiso y compuesto las cadenas».7

Uns quants anys més tard, el 1818, es torna 
a fer nova l’estructura del pont, i en aquest 
cas el document explica amb un cert 
detall els materials utilitzats per a la seva 
construcció.8 Als anys successius, la docu-
mentació administrativa i d’obres esmenta de 
manera continuada la necessitat de reparar i 
substituir l’empostissat del pont, que, evi-
dentment, és un dels components més fràgils 
del castell.

El seguiment arqueològic que s’ha fet dels 
treballs per a la construcció de les riostes en 
el marc de l’actuació del 2015 ha permès 
comprovar que el marxapeu de pedra de 
Montjuïc que hi havia en el límit del pont fix 
estava lligat amb ciment i, per tant, es devia 
posar en el marc d’alguna reforma del pont 
en la qual aquest pont va deixar de ser 
llevadís (i descansar en l’encaix del pont fix) 
i va passar a estar penjat a tots dos costats 

7. AGMM. Comandancia de Obras de Cataluña. 7170.1, p. 20.

8. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó). Comandància d’Enginyers. Caixa 345: «En la puerta 
principal de dicho se han de hacer de nuevo dos rastrillos de dos ojas cada uno por estar 
inútiles, de 12 pies de alto 11 idem ancho a 1.200 r cada uno. Hacer el tablero del puente 
levadizo nuevo el qual necesita 1  tamblones de 12 pies de largo, 1 ancho y 2 ½ pulgadas de 
grueso, a 45 r idem. 5 piezas llamadas filas a 64 r cada una; 2 piezas llamadas veinte y 
quatrenas a 154 r idem. Deshacer y rehacer con el herrage viejo dicho tablero, valor 1300 r. 
Por la recomposición de todo el herrage, incluso su clavazón y manos de obra, 1.500 r». 

9. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona). Exp. 535/1962. Expediente de 
autorización del gasto para las obras de arreglo del puente levadizo del castillo de Montjuich.

Alçats del pont. S’observen les 
mènsules sobre les quals descansava 
l’estructura a la banda del castell 
(UE 5211) i les traces del punt de 
recolzament a la banda del pont fix 
posteriorment tapiat (UE 5207). 
Dibuix: Oriol Achón i Júlia Miquel
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tot i que això darrer no ha de ser necessària-
ment un impediment perquè es fes en aquell 
moment.10 A l’expedient de les obres es 
presenta una memòria explicativa:

«Estado actual: El proyecto consistente en 
la modernización del puente levadizo 
actual, cuya excesiva antigüedad y desfase 
con el tránsito rodado a qué está sometido 
actualmente, así como el envejecimiento y 
corrosión de armaduras y maderamen que 
aconsejan su sustitución por otro de más 
moderna, aunque en armonía con el 
encuadre dentro del conjunto arquitectó-
nico que le rodea.

Características: El puente estará construi-
do por una estructura metálica como base 
portante, formada por perfiles I.P.N 200 
apoyados en dos greys de 200 x 200.  
Sobre esta estructura metálica ornamen- 
tada convenientemente, se montará el 
piso, que consistirá en unos tablones  
de madera BLONDO, TECA o similar de 
200 x 50 m/m sujetos a la misma mediante 
tornillos de cabeza redonda de 10 mm de 
diámetro por 90 de longitud.

Todo el conjunto se apoyará en unas 
ménsulas ya existentes de I.P.N. 100 a más 
de unos apoyos suplementarios de refuer-
zo nuevos de I.P.N. 200 intercalados tal 
como queda indicado en el plano».

Antic cos de guàrdia

Es tracta de la nau en forma de L que se 
situa a l’esquerra de la porta d’entrada al 
castell, per darrere de la cortina que uneix 
els baluards de Sant Carles i Santa Amàlia. 
La paret exterior és atalussada i està 
construïda de maçoneria de calç i pedra 
revestida només per la banda exterior amb 
carreuó posat en filades regulars i amb les 
unions amb els baluards reforçades 

 – Construcción de un armazón de hierro para 
el puente levadizo de 4 vigas de 22 cms, 
ángulos de hierro de 60 cm, sugetos a lo 
largo de las mismas para sostener la madera, 
y unos hierros ángulos de 150 mm a 3,4 mt 
de largo para los extremos del armazón, 
todo sujeto con tornillos con tuerca y 90 
clavos con punta y cabeza forjada a 13 cm 
largo.

 – Construcción de un eje de hierro cuadra-
do de 4 cms a 3 mt largo, torneando los 
dos extremos.

 – Construcción de dos cojenetes de hierro 
fundido incluido formación de un molde y 
fijarlos a dos soportes de viga para su 
anclaje en la pared.

 – Reforzar los hierros ángulo de 60 cm de 
los pasos del armazón del puente ponién-
doles un hierro ángulo de 50 cm interior, 
soldado eléctricamente.

 – Construcción de cartelas de hierro x de  
80 mm, soldadas para estribo del puente».

De la lectura dels conceptes de la certificació 
sembla que es desprèn que el pont que es va 
refer el 1962 encara era tècnicament llevadís 
i que corresponen a aquest moment cronolò-
gic els encaixos de ferro en els quals devia 
girar l’eix del pont i que van ser retirats 
durant la intervenció del 2015.

La reforma del 1976

L’estructura del pont, tal com es conservava 
en el moment de l’inici de la reforma actual, 
correspon molt probablement a un projecte 
executat el 1976, en les partides del qual no 
es reflecteix la recomposició del paviment, 

10. AMCB. Expedient 1120/1976. Expediente relativo al proyecto de construcción y substitución del 
puente levadizo de entrada al castillo de Montjuich.

Detall constructiu (secció) 
del plànol del projecte de 
nou pont redactat el 1976. 
AMCB. Foto: Pep Par 
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S’hi accedeix des del corredor que puja al 
primer recinte del castell, mitjançant una 
porta coberta amb llinda d’arc rebaixat 
amb dovelles de pedra. La nau discorre 
paral·lela al tram dret de la cortina en 
tota la seva llargada i continua rere el 
f lanc del baluard de Sant Carles. Es tracta 
d’una sala de 6 m d’amplada coberta amb 
volta de mig punt feta amb rosca de maó. 
A la banda exterior presenta quatre 
finestres que donen al fossat i tres trone-
res cobertes en el tram corresponent al 
f lanc del baluard i que permetien batre el 
pont a un nivell més baix del que ho feien 
les troneres situades al seu nivell superior. 
En el punt de l’arrencament de la volta 
presenta una imposta de pedra de perfil 
quadrangular que és característica de les 
voltes construïdes al castell en aquesta 
fase.

La intervenció arqueològica en aquest 
espai ha consistit en el seguiment del 
repicatge de les parets i en l’excavació 
parcial d’alguns trams del subsòl de la nau 
en aquells punts on s’havien de col·locar 
serveis soterrats. Basant-se en l’estudi 
documental realitzat i en les dades que ha 
proporcionat la intervenció arqueològica, 
podem fer una aproximació a diferents 
aspectes de l’evolució històrica d’aquest 
element.

Procés constructiu

La construcció de la cortina davantera de 
l’actual castell de Montjuïc forma part, 
juntament amb el baluard de Sant Carles i 
el f lanc dret del baluard de Santa Amàlia, 
del projecte que Juan Martín Cermeño va 
redactar el 1751. Amb anterioritat, en tot 
aquest sector es documentaven una sèrie 
de murs una mica inconnexos que evident-
ment tancaven l’accés al recinte per 
aquesta banda, però que no podem 
considerar estructures de fortificació.

El projecte inicial de Cermeño sembla que 
no tenia prevista la construcció del gran 
edifici amb el pati d’armes central (que a 
la documentació s’anomena «el qua-
drat»)11 com a edificació per a l’allotja-
ment de la tropa del castell, sinó que 
distribuïa aquesta funció entre diferents 
punts del recinte interior, normalment 
aprofitant els espais protegits per les 
cortines. En aquest sentit, es conserven 
una sèrie de plànols del projecte en els 
quals darrere la muralla davantera del 

mitjançant carreus de pedra. L’amplada,  
a l’altura de les finestres, és de 2,4 m,  
i de 3,3 m a la part baixa del talús. L’escar-
pa està coronada per un cordó de pedra, 
de perfil semicircular, per sobre del qual 
s’inicia el parapet de la cortina, lleugera-
ment inclinat cap endavant, i fet amb 
maçoneria de calç i pedra revestida 
exteriorment de maó de pla i acabada amb 
un sardinell de maó de cantell. Interior-
ment, el parapet està replè amb terra 
piconada. 

A dalt, vista general de la cortina i del flanc del baluard de Sant Carles darrere els quals 
hi ha les naus del cos de guàrdia. Foto: Josep M. Vila

A sota, vista general de la nau del cos de guàrdia. Foto: Josep M. Vila

11. Ens referim al gran edifici d’aquesta forma situat al centre del primer recinte del castell, 
amb un pati central i diverses casamates al seu entorn.
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va utilitzar l’espai destinat a aquestes 
habitacions per a la construcció de dues 
úniques voltes paral·leles a la cortina, una 
a cada banda de la porta. Segurament, en 
aquell mateix moment es va decidir també 
allargar aquestes naus fins a ocupar els 
f lancs interiors dels baluards de Sant 
Carles i Santa Amàlia, que en el projecte 
inicial de Cermeño no existien.

La primera referència documental al 
procés de construcció d’aquesta cortina és 
dels primers mesos del 1758, moment en 
què s’estava treballant en l’excavació del 
fossat i en la construcció dels fonaments 
de la muralla que uneix els baluards de 
Santa Amàlia (que en aquell moment 
encara s’anomenava de Santa Madrona)  
i Sant Carles (esmentat com a «nou» en la 
documentació de l’època).13 No tenim 
altres referències a obres en aquest sector 
fins al 1761, quan se certifiquen treballs 
de construcció de fonaments i d’eleva- 
ció de paraments de la cortina.14 Durant  
el mateix període s’està treballant també 
de manera intensa en l’excavació del  
fossat davanter del castell.

No sabem si va ser durant aquests gairebé 
tres anys d’aturada de les obres en aquest 
sector que es va replantejar el programa 
constructiu original de Juan Martín 
Cermeño pel que fa referència als espais 
destinats a l’allotjament de la tropa de la 
guarnició. El que sí que és clar és que els 
treballs a la cortina davantera van conti-
nuar amb intensitat durant la resta de 
l’any, ja que, per exemple, durant el 

castell se situaven un total de deu naus 
perpendiculars a la cortina, cinc a cada 
banda de la porta d’entrada al recinte, 
que ocupaven aproximadament el que avui 
són les dues grans voltes paral·leles a la 
muralla.12 Molt probablement, aquestes 
estructures no es van arribar a aixecar mai 
i en el moment en què es va decidir 
finalment construir l’edifici actual per a la 
tropa, amb el seu pati d’armes central, es 

12. De fet, en el pressupost que acompanya el projecte de Cermeño consta una partida 
destinada a la construcció d’aquests elements. AGMM. Colección General de Documentos. 
3-2-9-24: 
«Para las bóvedas en el frente que mira a la plaza: 
- 2.533 varas cúbicas de mampostería ordinaria para el cimiento de los testeros, estrivos y pies 
drechos de las bóvedas a 7 r 14 d la vara, importa: 19.208 r 14 d. 
- 5.823 varas cúbicas de mampostería ordinaria para los muros sobre dichos cimientos y 
contenida en las bóvedas a 7 r 14 d la vara, importa: 44.157 r 18 d. 
- 3.360 pies superficiales de piedra de sillería a picón para las faxas de puertas, ventanas, 
escaleras, pasamanos y tabletas para cubrir los petriles a 1 r 15 d el pie, importa: 5.460 r. 
- 1.540 varas superficiales de picadís o betún para cubrir la superfície superior de dichas 
bóvedas, a 20 dineros la tuesa, importa: 1.283 r 8 d. 
- 3.500 varas superficiales de arrebosado y enlucido en lo interior de ellas a 2 r 1 dinero la 
vara, importa: 7.145 r 20 d. 
- 1.467 varas superficiales de enlosado para el suelo de dichas bóvedas a 5 r 9 d la vara, 
importa: 7.885 r 3 d. 
- 168 varas superficiales de tabique doble para caños de las chimineas a 2 r 3 d la vara, 
importa: 357 r. 
- 143 pies cúbicos de madera de melis para puertas y ventanas a razón de 5 r 11 d el pie, 
importa: 781 r 9 d. 
- 9 quintales de hierro negro para goznes de puertas y ventanas a razón de 80 r el quintal, 
importa: 720 r».

13. AGS (Archivo General de Simancas). Secretaría de Guerra. Lligall 3183.

14. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 124-127: 
«Ocho cientas y sesenta varas cúbicas de mamposteria ordinaria de cal y canto hechas en el 
cimiento y de la retreta arriba en la cortina que une entre ambos baluartes que arrazón de 12 
reales la vara, importan 100.320. 
Cien varas quadradas de piedra de hilo a cara vista, desbastada a boca de martillo empleadas 
en el rebestimiento de esta cortina, que arrazón de 3 reales 18 dineros la vara, importan 
375».

A l’esquerra, detall d’un 
plànol del primer projecte 
del castell de Montjuïc on 
s’observa la idea inicial de 
situar darrere la cortina 
entre els baluards de Sant 
Carles i Santa Amàlia una 
sèrie de petites naus 
perpendiculars. AGMM 

A la dreta, detall d’un 
plànol on ja apareix el 
projecte final que es va 
portar a terme, amb les 
naus paral·leles a la 
cortina. AGMM 
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«La cortina que une los baluartes de San 
Carlos y Santa Amália se halla a la altura 
del arranque de las Bóvedas: la puerta 
principal con los dos tercios de las colum-
nas, las ventanas colaterales concluidas 
con sus rexas, y el muro interior para 
sostener dichas bóvedas a la altura de la 
faxa. Queda concluido el escudo de armas 
para la puerta principal. Se prosigue la 
excavación de peña en el foso de este 
frente».17

Sembla que els treballs es van donar per 
acabats el 1769. A partir d’aquest moment 
es comença la construcció de l’edifici 
principal del primer recinte.

Pel que fa a aquesta primera fase constructi-
va de la nau, i a banda dels elements arqui-
tectònics generals a què ja hem fet esment 
més amunt, la intervenció arqueològica  
del 2015 ha permès treure a la llum, en 
aquells punts on s’ha dut a terme excavació 
en el subsòl, el paviment original de la sala. 
Es correspon amb un nivell de llambordes 
rectangulars de pedra de Montjuïc, disposa-
des a trencajunt, en filades, i lligades amb 
morter de calç. Tot i que no s’ha actuat en 
tota l’extensió de les naus, tot fa pensar que 
cobrien la totalitat de la seva superfície. 
Aquest tipus de pavimentació és la que es 
documenta de manera habitual a les naus del 
castell destinades a magatzems i a l’allotja-
ment de la tropa, amb excepció de les sales 
de l’edifici principal, on la pavimentació  
és de rajola ceràmica. 

període de juny a desembre del 1761 
només es van certificar treballs en aquest 
punt (i en l’excavació del fossat que s’hi 
relaciona).15

Durant els primers mesos del 1762 es va 
continuar treballant en la construcció de 
la cortina i també de la porta principal del 
castell. Es van iniciar els fonaments de les 
voltes de les naus situades a banda i banda 
de l’entrada.16 Per això, cal pensar que en 
aquest moment ja s’havia decidit el canvi 
de projecte i, per tant, s’iniciava la cons-
trucció de les dues voltes paral·leles a la 
cortina en lloc de les deu perpendiculars.

L’informe sobre les obres que es van 
endegar al castell durant l’any 1763 ens 
dóna una imatge força expressiva de la 
situació en aquell moment:

15. 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 a razón 
de reales la vara, importan: 350.400 r. 
Quatro cientas y cinquenta varas quadradas de piedra de hilo a cara vista desbastada a boca 
de martillo empleadas en el paramento de esta cortina arazón de 3 reales 18 dineros la vara, 
importan: 10689 r 12. 
Seis cientos y cinquenta pies quadrados de piedra de silleria labrada a punta de escoda 
empleados en los ángulos entrantes de dicha cortina y socalos de la puerta principal del 
castillo a razón de 2 reales 21 dineros el pie, importan: 10868 r 18».

16. AGMM. Comandancia Ingenieros de Cataluña. 7173.7, folis 132-139: 
«Mil ocho cientas ochenta y quatro varas cúbicas, dos pies, y onze pulgadas de mamposteria 
ordinaria de cal y canto, empleados en la cortina y estribo que une los Baluartes de San 
Carlos y Santa Amalia y cimientos de los muros de las bóvedas arrazón de 12 reales la vara 
220.619 r 10. 
Seis cientos treinta y dos pies quadrados de piedra de silleria labrada a punta de escoda, 
emplazada en los sócalos de la puerta principal desde la retreta hasta el piso de esta arrazón 
de 2 reales 21 dineros el pie, importan: 10.817 r».

17. AGS. Secretaría de Guerra. Lligall 3193.

Detall del paviment 
original de llambordes de 
la sala. Foto: Oriol Achón
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Evolució posterior

Tradicionalment, la volta situada a la dreta 
de la porta principal (mirant des de 
l’interior) era utilitzada com a cos  
de guàrdia.18 Hi havia un espai per a la 
tropa, que estava dividit en dos pisos 
separats per un trespol de fusta sostingut 
amb bigues. Durant la intervenció  
del 2015, que ha comportat el repicatge 
total de les parets de la sala, s’han pogut 
identificar les traces del punt de suport 
d’aquest empostissat, que cobria la totali-
tat de la superfície de les dues naus. Se 
situava just per sobre de la imposta de 
pedra que ressegueix l’espai en el punt 
d’arrencada de la volta a 2,50 m del nivell 
del paviment de llambordes de la sala. 
Aquesta mida coincideix exactament amb 
les tres vares d’alçària de què parla la 
documentació.19 La seva construcció 
també va comportar canvis en les obertu-
res de les troneres situades al f lanc del 
baluard de Sant Carles, que, a diferència 
de les finestres de la banda de la cortina, 
tenien el tancament a nivell de la cara 
interior del mur.

També hi havia una habitació destinada a 
l’oficial o suboficial de guàrdia. La volta 
de l’esquerra era dedicada a magatzem 
per a pólvora i material d’artilleria en 
general. En un inventari dels elements 
mobles del recinte es fa una descripció 
força detallada de com estaven organitza-
des aquestes sales.20  

Una altra estructura que també s’ha localit-
zat en el marc de la intervenció del 2015 i 
que ha de pertànyer a la primera fase 
constructiva és una llar de foc oberta en el 
mur de la cortina, amb una xemeneia que 
travessa tot el mur fins a sortir per la part 
superior del parapet. Es tracta d’una obertu-
ra força petita i de planta semicircular que 
s’ha documentat en el tram de mur situat 
entre les dues primeres finestres de la nau. 
En alguns documents referits a obres de 
reparació generals del castell es parla  
de l’existència de xemeneies en el cos de 
guàrdia, fet habitual en les dependències 
destinades a l’allotjament de la tropa.

Detall de la xemeneia documentada al cos de guàrdia. 
Foto: Oriol Achón

Vista general de la nau. A banda i banda, sobre la imposta de pedra, s’observa la traça 
de la franja on s’encastava el sostre intermedi de fusta. Foto: Oriol Achón

18. La documentació no és gaire precisa a l’hora de situar aquests espais, ja que normalment 
parla de la sala de la dreta i de la de l’esquerra, sense indicar el punt de vista. De tota manera, 
les traces arqueològiques localitzades en la intervenció del 2015 (xemeneia i segon sostre que 
només apareixen a les referències al cos de guàrdia) han permès refermar la identificació 
dels dos espais.

19. Una vara castellana correspon a 0,835 m.

20. ACA. Comandància d’Enginyers. Caixa 507. Exp. 1871: 
«CUARTEL DE LA ENTRADA PRINCIPAL 
Consta de una vóveda con su martillo de setenta y dos varas y media largo y siete de ancho, 
dicha vóveda se halla debajo del terraplen y tiene dos pisos. 
Piso Bajo 
Puerta principal con dos ojas, cuatro goznes con cerradura y sin llave. 
En el martillo tres ventanas de una oja cada una, con su marco, dos visagras y aldava de 
madera, tres rejas de hierro con cinco montantes y tres traviesos cada una. En el resto del 
cuartel cuatro ventanas con postigos y sus marcos, diez visagras y pestillos enteros por sus 
cerraduras con falta en dos postigos los pestillos, cuatro rejas de hierro de siete montantes y 
cinco traviesos cada una, dos armarios. 
El cuerpo de guardia de oficial o sargento consta de nueve varas de largo con su puerta y 
marco, dos visagras, cerradura y llave y una ventanilla con marco, dos visagras y aldavilla de 
madera. 
Tres tablados de madera para el cuerpo de guardia, el uno de diez pies largo y cuatro ancho y 
los dos de diez pies largo y siete de ancho cada uno. 
Segundo Piso  
Este piso se forma por una división en la voveda hecha por un pavimento de vigas y tablas en 
buen estado, dos armeros de trece pies de longitud cada uno».
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Un informe del 1832 descriu amb força 
detall les característiques i la capacitat de 
la nau situada a la dreta de la porta, i que 
era la destinada d’una manera més evident 
a cos de guàrdia principal del castell.21  En 
relació amb la capacitat d’aquest espai, un 
informe del 1840 xifra entre 300 i 400 els 
llits que es poden col·locar a l’interior. La 
diferència rau en el fet de si els llits es 
posen junts de dos en dos o es deixa una 
separació entre cadascun.22 Pel que fa a la 
ventilació, l’optimisme de la inspecció  
del 1832 no és compartit per altres de 
posteriors. Concretament, en un informe  
del 1845, s’indica que «aunque hay suficiente 
numero de ventanas cuando está havitado 
este cuartel se percibe mal olor».23

A finals del segle xix, en el moment de la 
redacció de la Monografia histórico-militar 
del castillo de Montjuïc de Barcelona en 
relación con los sucesos ocurridos en la ciudad 
desde 1640 per part de Josep Fontana Prats, 
les dues naus encara mantenien la mateixa 
funció: cos de guàrdia la de la dreta i 
magatzem d’artilleria la de l’esquerra.24

Hi ha unes referències indirectes que 
sembla que indiquen que, a començaments 
del segle xx, en una de les dues naus hi 
havia la infermeria del castell i que tam- 
bé havia estat utilitzada com a presó per a 
soldats francesos. De tota manera, es 
tracta de l’únic esment que hi trobem.25

Amb la transformació del primer recinte 
en museu militar i l’obertura al públic de 
tota aquesta zona, aquest espai va perdre 
la seva funció original i va passar a depen-
dències annexes utilitzades, sobretot per 

21. AGMM. Colección General de Documentos. 3-2-8-11, folis 8r-9v: 
«Cuartel de la derecha de la Puerta principal 
Se halla situado este edificio al levante debajo del terraplen de la cortina entre los baluartes 
San Carlos y Santa Amàlia y consiste en una cuadra de 46 varas de largo que forma escuadra 
con otra de 27 varas de largo que hay al estremo de la primera, teniendo las dos 7 varas de 
ancho. A tres varas del piso, en el mismo arranque de la bóveda que la cubre y sostiene el 
terraplen, hay un piso de madera con dos cuadras iguales a las anteriores. La fábrica es de la 
mejor calidad, siendo el todo de escelente mampostería y las fajas relieves de puertas y 
ventanas y el rededor de los arranques de las bóvedas. 
La capacidad de este cuartel es de 160 hombres, no pudiendo recibir aumento respecto a que 
los pisos tienen la precisa elevación y no puede darse más altura al edificio por hallarse 
debajo del terraplen que le pone a prueba. 
La salubridad es buena, atendida la circunstancia de su construcción, mas participa de 
algunos defectos inherentes a toda fábrica subterránea. Está no obstante bastante bién 
ventilado y disfruta de la ventajosa situación del castillo que proporciona ayres puros y 
libres». 

22. ACA. Comandància d’Enginyers. Caixa 239.

23. AGMM. Colección General de Documentos. 3-2-8-1.

24. BC (Biblioteca de Catalunya). Reserva. Ms 8866.

25. ACA. Comandància d’Enginyers. Caixa 508. Exp.1882.

l’Ajuntament, amb diferents finalitats. 
Així, sabem que el 2001 es mantenien 
algunes de les antigues compartimenta- 
cions, que eren utilitzades com a oficina, 
serveis i magatzem de senyals de la Guàr-
dia Urbana de Barcelona.

Vinculats amb aquestes transformacions 
també cal situar diversos paviments succes-
sius, tots del segle xx, documentats per 
sobre de les llambordes originals en els 
punts on s’ha dut a terme excavació en el 
subsòl.  n Josep M. Vila i Carabasa
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Passeig de Colom, 20 
Plaça del Duc de Medinaceli, 4 
Carrer de la Mercè, 2

Cronologia: Època romana. Època moderna-
contemporània.
Paraules clau: Pou. Claus de bronze. Litoral.

El seguiment arqueològic dels moviments de 
terres efectuats posà de manifest la pràctica 
inexistència d’elements anteriors a l’edifici 
de mitjan segle xix que ha arribat fins als 
nostres dies. Únicament fou localitzat un pou 
d’aigua dolça que hem de situar d’època 
moderna (c. segle xvii) i diversos claus de 
bronze que, probablement, tenen l’origen en 
època romana. 

Si bé és cert que durant els sondeigs efec- 
tuats a l’interior de l’edifici l’any 2008 es 
documentaren alguns nivells estratigràfics 
amb materials dels segles xv i xvi,1 no es van 
poder relacionar amb cap estructura. El 
seguiment dels rebaixos de terra efectuats 
amb maquinària pesant en la intervenció que 
ens ocupa no va permetre la identificació 
d’aquests nivells estratigràfics, que sí que van 

ser detectats mitjançant la realització de 
cales manuals l’any 2008.

En tot cas, si bé l’àrea objecte de la interven-
ció fou ocupada de ben segur des d’època 
medieval, tenim la certesa documental de 
l’existència d’edificis en aquest sector com a 
mínim des del segle xvi, gràcies a la coneguda 
vista de la façana marítima de la ciutat 
dibuixada pel flamenc Anton van den Wyn-
gaerde cap a l’any 1563. En aquest dibuix es 
pot observar l’àrea que ens ocupa perfecta-
ment urbanitzada just davant de la muralla de 
Mar (Galera, roca, tarraGó, 1982: 12).

Pensem que la manca de restes d’aquest 
període al solar pot respondre al fet que la 
construcció de l’edifici que s’ha rehabilitat,  
a mitjan segle xix, esborrés totalment les 
traces d’aquestes construccions que hi 
podien restar, especialment allà on es 
construí planta subterrània. Aquest aspecte 
ja va ser apuntat en les conclusions de la 
campanya de sondeigs efectuats a l’interior 
de l’edifici l’any 2008 (arcos, 2008: 34).

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Passeig de Colom, 20 / 
Plaça del Duc de 
Medinaceli, 4 / Carrer de 
la Mercè, 2

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
2 març – 30 abril de 2015

Codi 
017/15

Motiu 
Edifici de nova planta

Promotor/Propietari 
Mirador Barcel, SL

Empresa d’arqueologia 
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica 
Miquel Gea i Bullich 

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 
Miquel Gea i Bullich 

Analítiques 
paleoambientals, C14 
Santiago Riera Mora. 
Seminari d’Estudis i 
Recerques 
Prehistòriques (SERP-
UB) de la Secció de 
Prehistòria i Arqueologia 
de la Universitat de 
Barcelona

1. Vegeu per exemple la pàgina 17 de la memòria d’aquella intervenció (arcos lóPez, 2008).

Vista general de l’àmbit de la intervenció.
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que s’ha d’entendre la divergència entre la 
datació de les conquilles i la possible crono-
logia real dels claus com el resultat de la 
no-recuperació in situ d’aquests elements 
provocada per la mateixa dinàmica d’excava-
ció de l’obra, atès que aquests elements foren 
recuperats durant les remocions efectuades 
per maquinària pesant i, per tant, cap no va 
ser documentat totalment in situ, si bé la cota 
a la qual apareixien es va poder deduir amb 
pocs centímetres d’error. 

Entenem, doncs, que la divergència entre la 
cronologia aportada per la datació de C14 de 
les conquilles i la possible cronologia real 
dels claus pot ser conseqüència d’aquests 
pocs centímetres de variació respecte a la 
cota on van aparèixer, centímetres que en un 
estrat de formació natural, el litoral marí, 
poden explicar la important divergència 
cronològica entre la datació obtinguda i la 
datació real dels claus de bronze.

Pel que fa pròpiament a la interpretació de la 
presència dels claus en aquest indret, única-
ment podem aventurar algunes hipòtesis 
basant-nos en la lògica i, per tant, seria 
plausible la seva pertinença a un derelicte 
enfonsat a tocar de la platja o bé a alguna 
estructura marítima o portuària de fusta. 

En conclusió, podem afirmar que, tot i que 
quantitativament les restes documentades 
han estat força escadusseres, pensem que la 
documentació dels claus de bronze sobre el 
llit de roca aporten noves dades que poden 
ajudar a entendre l’evolució de la línia 
costanera barcelonina al llarg de la història.  
n Miquel Gea i Bullich
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A banda de la documentació del pou d’èpo-
ca moderna ja esmentat, durant l’excavació 
de nivells considerats ja com d’origen 
geològic, es van localitzar diversos claus de 
bronze de secció quadrada i cabota rodona 
fonamentats dins una capa rocosa que 
apareixia sota un potent estrat de sorra de 
platja. Aquesta capa de roca es documentà a 
una profunditat d’entre 1,65 i 1,85 msnm, 
equivalents a uns 6,40 m per sota del nivell 
de circulació actual del carrer a la plaça del 
Duc de Medinaceli.

Pel que fa a la cronologia dels claus de 
bronze, si bé és molt difícil de precisar, la 
seva tipologia és totalment equiparable a  
la d’altres molts exemples coneguts de claus 
de bronze d’època romana. En aquest sentit, 
el fet que estiguessin parcialment fonamen-
tats de manera natural en el substrat rocós 
del solar sembla que posa de manifest la seva 
antiguitat. 

Amb la finalitat d’intentar oferir llum sobre 
la cronologia dels claus de bronze, un equip 
de la Universitat de Barcelona dirigit pel 
doctor Santiago Riera va efectuar una datació 
mitjançant una anàlisi de C14 d’algunes 
conquilles presents a l’estrat on es documen-
taren els claus de bronze. Aquesta datació  
ha ofert un arc cronològic d’entre el 2500 i  
el 1800 aC, que, òbviament, no concorda 
amb els claus de bronze recuperats. Pensem 

Un dels claus de bronze recuperats.

A l’esquerra, pou d’època 
moderna

A la dreta, estrat rocós 
documentat sota un 
potent paquet de sorres 
de platja.
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Carrer de la Comtessa de 
Sobradiel, 4

Cronologia: Medieval. Modern. Contemporani.
Paraules clau: Dipòsit. Mur. Estructura d’evacuació 
d’aigües residuals.

La intervenció ha consistit en el seguiment 
de l’obertura d’una rasa longitudinal d’un 
total de 4,16 m de llargada per uns 0,80 m 
d’amplada i una profunditat d’entre 0,55  
i 0,80 m, depenent del sector, respecte al 
paviment actual (6,86 msnm). Aquesta rasa 
se situa en dos espais diferents de la finca: un 
local de restauració situat al nord-est i part 
del vestíbul de la finca actual. 

Així doncs, l’objectiu principal de l’actuació va 
consistir en la documentació de les restes 
arqueològiques, tenint en compte la presència 
d’una part d’una de les torres de la muralla 
romana, documentada durant l’execució 
d’unes obres el 1995, al local contigu per la 
banda sud-oest de l’edifici. 

D’altra banda, i gràcies al coneixement de la 
situació de l’antiga muralla romana respecte 
a la finca actual, podem saber que en aquest 

espai l’any 1134 s’hi va establir el palau del 
Temple, gràcies a la donació d’unes cases 
(amb mur, torres, pati i pou) del costat 
occidental de la muralla romana de Barcelo-
na, anomenades torres d’en Gallifa. Aquest 
conjunt d’edificacions devien estar ordena-
des al voltant d’un pati quadrangular, tot 
aprofitant l’angle que la muralla romana 
devia formar en aquest indret (FuGuet, 2004). 

Tal com es pot observar en la documentació 
gràfica consultada, dins la finca actual 
podria haver estat situat el pati quadrangular 
esmentat i, probablement, part del sector 
nord del palau del Temple (FuGuet, 2004).

Posteriorment, l’edifici va passar a mans de 
l’Hospital de Sant Joan, l’any 1317, després 
de l’abolició del Temple per part del papa 
Climent V. Pocs anys més tard, el 1328, es va 
fer la cessió de les construccions al bisbe de 
Vic.

Pere el Cerimoniós va adquirir el conjunt per 
a la reina Elionor de Sicília el 1367 i, un any 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de la Comtessa de 
Sobradiel, 4

Districte
Ciutat Vella

Dates
1-30 juliol de 2015

Codi
039/15

Motiu
Control per a la 
instal·lació de serveis

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris

Empresa d’arqueologia
Abans, Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Adriana Molina Pérez

Equip
Ivan Salvadó Jambrina

Aixecament de 
planimetria
Adriana Molina Pérez

Digitalització de 
plànols
Markary García Álvarez

Fotografia 
Adriana Molina Pérez 

Imatge del mur excavat fins a la cota d’afectació de l’obra. 
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després, es va iniciar una ampliació i restau-
ració a fi de convertir-lo en Palau Reial 
Menor (FuGuet, 2004).

Segons la documentació consultada, la finca 
actual podria haver contingut unes cotxeres, 
cavallerisses, paller, magatzem d’armes i un 
pati o, com es descriu a la llegenda del plànol, 
les «habitaciones de portero cochero y do-
mesticos de Palacio» (FuGuet, 2004: 103, fig. 5) 
i un «pasadizo que de dicho patio pasando por 
debajo del arco y la muralla, comunica à la 
calle de Escudellers donde tiene otra puerta de 
entrada» (bonet, 2012: 26, fig. 21).

Aquest espai va estar sotmès a una remodela-
ció urbanística al segle xix que va comportar 
l’enderroc del Palau Reial Menor, fet que va 
permetre l’obertura del carrer de la Comtes-
sa de Sobradiel (1860), on es va bastir 
l’edifici que encara actualment ocupa el 
solar, l’any 1892.

Malgrat les dificultats de l’excavació per les 
petites dimensions de les cales, es confirmà 
l’existència d’estructures i estratigrafia 
arqueològica que es poden vincular a 
diverses fases cronològiques: contemporània 
(relacionada amb l’edifici actual), moderna i 
medieval.

Els treballs arqueològics van posar al desco-
bert algunes restes de les edificacions del 
segle xix, com ara la sabata de fonamentació 
i un dipòsit documentat parcialment que 
conservava part del revestiment. 

Aquestes estructures afecten directament un 
mur anterior del segle xv, d’uns 42 cm 
d’amplada, fet amb morter de calç de color 
taronja i granulometria mitjana. Les pedres 
que el conformen es diferencien en la seva 
part externa, on són més grans i longitudi-
nals (25 cm de llargada, aproximadament),  
i la seva part interna, on són més petites i 
arrodonides (15 cm). D’aquest mur se n’han 
documentat uns 50 cm d’alçària fins a la cota 
actual d’excavació (6,03 msnm), i està 
retallat pel costat oest per la sabata de 
fonamentació de la finca actual i, per l’est, 
per un retall indeterminat. 

L’estrat que amortitza el mur conté materials 
dels segles xiv i xv, com ara ceràmiques 
decorades en verd i morat i pisa valenciana 
decorada en blau i daurat. Aquest estrat i el 
mur estan afectats per un arrasament que 
podem relacionar amb la remodelació 
urbanística del segle xix ja esmentada.  
n Adriana Molina Pérez
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Carrer de Còrsega, 344-352

Cronologia: Segle XIV.
Paraules clau: Mina d’aigua. Mina de Jesús.

Aquesta intervenció és la segona fase d’una 
altra intervenció realitzada l’abril del 2014. 
En aquella primera fase es van efectuar, 
abans del rebaix general de tot el solar 
objecte de la intervenció, dues cales informa-
tives als dos extrems del solar amb l’objectiu 
de situar exactament la profunditat i el tra- 
çat de la mina de Jesús, construïda a mitjan 
segle xiv pel Consell de Cent (esqué, 2016).1

En aquesta segona fase s’havia d’efectuar el 
rebaix complet de fins a sis plantes terrànies 
en tota la superfície del solar, una vegada 
conclosos els treballs d’enderroc de les restes 
de l’edifici preexistent. Primer es va fer una 
excavació general del terreny amb màquina 
giratòria de grans dimensions, fins a arribar 

al sòl geològic, constituït pel característic 
tortorà, amb una matriu argilosa de color 
vermellós, molt compactada amb nòduls de 
calç, inclusió de petites pedres i una capa  
de concreció càlcica molt dura, però poc 
gruixuda. Després es va fer un altre rebaix a 
l’àrea més pròxima al traçat de la mina per 
tenir accés a la seva cota (34 msnm, aproxi-
madament). 

En un primer moment es va advertir la 
presència de la mina per un forat aparegut 
en el terreny, atès que l’estructura està 
excavada directament en l’estrat geològic, 
sense construcció de cap tipus. Una vegada 
aconseguida la cota de la volta de la mina, la 
màquina va netejar tota la zona i va fer una 
rampa d’accés a la zona, perquè l’excavació 
havia deixat un desnivell d’uns 6 m. No 
obstant això, durant aquests treballs es va 
produir un despreniment de la paret de la 
mina que va deixar una obertura d’uns 1,9 m 
d’amplada i una alçària de les mateixes 
dimensions (1,9 m), que es correspon amb 
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Promotor/Propietari
Josel, SLU

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

Direcció tècnica 
José Manuel Espejo 
Blanco

Aixecament de 
planimetria 
Solumetrics. Metrics & 
Solucions, SL

Digitalització de plànols 
Àlex Moreno Gómez

Fotografia 
José Manuel Espejo 
Blanco

1. En aquest article es fa un resum de l’origen, la cronologia, les característiques i la 
funcionalitat de la mina de Jesús i les fonts públiques a la ciutat de Barcelona, des d’època 
medieval fins a època contemporània.

Entrada a la mina de Jesús, feta per la màquina giratòria durant el rebaix del solar.
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l’alçària de la mina. Així, de manera total-
ment involuntària, va quedar habilitada una 
entrada que va permetre dur a terme els 
treballs de documentació fotogràfica i 
descripció física de la mina.

Des del punt en què es va obrir l’accés, es va 
poder comprovar que per l’interior de la 
mina circulava aigua, molt neta, que es 
movia de nord-oest a sud-est. La galeria 
presentava una alçària d’1,9 m, amb volta,  
i una amplària d’1 m, encara que s’observava 
un lleuger eixamplament a la base del túnel.

Finalment, volem assenyalar que l’empresa 
Solumetrics va fer una restitució en 3D de la 
galeria, tant de les seccions transversals 
(quatre talls) com de la secció longitudinal 
de tot el tram, uns 34 m de longitud total, 
amb una orientació de nord-oest a sud-est. 
Als dos extrems d’aquest tram, es va veure 
una acumulació de terra provocada per 
l’obliteració dels sondeigs de la primera fase, 
incidència que no va impedir la circulació 
d’aigua per l’interior, com ja hem comentat 
més amunt. En principi, la galeria continua-
va en ambdues direccions.  n José Manuel 
Espejo Blanco
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Drassanes Reials

Cronologia: Segle XIII – segle XX.
Paraules clau: Drassanes Reials. 

Els treballs arqueològics han permès localit-
zar diverses estructures que se situen en un 
ventall cronològic que transcorre des de 
l’època medieval fins a l’època contemporà-
nia. Així, s’han pogut relacionar aquestes 
estructures amb les diverses fases constructi-
ves establertes per a l’evolució històrico- 
arquitectònica de l’edificació. Val a dir que 
les tasques d’excavació no han comportat la 
recuperació de cap tipus de material d’inte-
rès arqueològic que ens permeti acotar 
cronològicament les estructures localitzades. 
Així doncs, la ubicació temporal de les 
estructures localitzades s’ha dut a terme per 
mitjà de la comparació d’aquestes estructu-
res amb aquelles localitzades en les darreres 
intervencions arqueològiques esdevingudes 
els darrers anys a l’edifici. 

En l’època medieval, aquest espai de la ciutat 
és escollit per dur a terme la construcció de la 
Drassana Reial amb l’objectiu de substituir les 

Drassanes Velles o de la ciutat (bernaus, 2003), 
que s’havien convertit en una font de conflic-
tes entre la monarquia i els poders fàctics de la 
ciutat. La construcció d’aquesta nova edifica-
ció cal situar-la a finals del segle xiii, en temps 
de Pere II el Gran, que va regnar entre el 1276 
i el 1285, moment en què s’iniciaren les obres. 
Així doncs, durant gairebé un segle la ciutat va 
tenir dues drassanes; una de titularitat reial  
i l’altra sota control del Consell de Cent (cone-
gudes com les Drassanes Velles o de la ciutat) 
(cubeles, 2014; cubeles, 2014).

Les Drassanes Reials (1285-1378)

Les restes integrades a l’edifici actual i les 
estructures localitzades durant la intervenció 
arqueològica suggereixen que, a finals del 
segle xiii, es va bastir un gran pati descobert, 
de planta rectangular, obert per la banda de 
mar, a l’interior del qual, adossats als murs 
perimetrals, es devien situar porxos amb pilars 
i arcades, que devien funcionar com a magat-
zems i obradors (botigues), mentre que els 
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INTERVENCIÓ
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Avinguda del Paral·lel, 
2-32 / Plaça de les 
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Districte 
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Drassanes Reials

Dates 
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Fossat per a un ascensor
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Totes aquestes noves naus eren més amples 
que les del període anterior (coincidint amb 
l’amplada de l’edificació actual) i tenien unes 
arcades més altes (una mica inferiors a la de les 
que avui existeixen), amb l’objectiu d’enca-
bir-hi les galeres envasades en hibernació. 

D’aquesta època només resten dempeus dues 
tramades d’arcs corresponents a l’andana 
jussana (concretament les naus immediates a 
la façana actual de l’avinguda de Josep 
Carner).3 Val a dir, però, que els treballs de 
construcció de l’andana sobirana es van 
iniciar, però mai no es van acabar de finalit-
zar. El canvi del projecte inicial va comportar 
l’anul·lació de l’andana sobirana, que es va 
substituir per la construcció de les naus 
centrals. Aquestes naus es van situar a l’espai 
destinat inicialment a pati i van ocupar tot 
l’espai del sector de ponent, inclosa la zona 
de la gran nau central que avui dia podem 
veure dempeus. D’aquesta manera, es van 
construir cinc naus i es va reservar l’espai de 
llevant com a pati a cel obert. La construcció 
de les naus centrals en substitució de l’andana 
sobirana projectada comporta l’establiment 
d’una nova retícula de pilars que va establir 
els eixos de la nova modulació de les botigues.

A diferència dels basaments de les naus de les 
andanes jussana i sobirana, aquestes estructu-
res no coincideixen amb les tramades de les 
naus d’època posterior, fet que n’ha facilitat 
la identificació. Els treballs arqueològics han 
permès identificar un tram de mur que, 
tenint en compte la seva orientació i situació 
en l’espai de la drassana, podria correspon-
dre a aquest període. Arran de la manca 
d’elements materials que ens permetin una 
adscripció cronològica clara, les projeccions 
de les estructures d’aquest període identifica-
des a les darreres intervencions arqueològi-
ques ens permeten relacionar el tram de mur 
localitzat durant la intervenció amb la 
reforma estructural endegada per Pere el 
Cerimoniós a partir del 1378.

Cal destacar que les remodelacions d’època 
contemporània van comportar l’eliminació 
de qualsevol nivell de circulació relacionable 
amb el tram de mur documentat.

La segona gran reforma (1578 – mitjan  
segle xviii)

No va ser fins ben entrada la segona meitat 
del segle xvi, a l’època de Felip II, que el 
conjunt de la drassana va tornar a ser objecte 
d’una reforma constructiva de magnitud. 

angles del conjunt devien estar protegits per 
torres de planta rectangular, emmerletades. 

Els treballs arqueològics han permès localit-
zar un tram del mur perimetral de llevant de 
la drassana original i el nivell de circulació 
corresponent al moment de construcció 
d’aquesta infraestructura. A més, també 
s’han pogut identificar les traces d’un altre 
nivell de circulació corresponent al moment 
de funcionament de la drassana com a tal. 
D’altra banda, també s’ha pogut documentar 
parcialment un pilar corresponent a una de 
les arcades de les botigues que s’adossaven al 
mur perimetral de l’edificació.

La gran reforma de Pere III el Cerimoniós 

L’any 1378, després d’unes llargues negocia-
cions, el rei Pere el Cerimoniós va acordar 
amb el Consell de Cent una reforma integral 
de la drassana, tenint en compte el mal estat 
en què es trobava la infraestructura reial.1 
Malgrat els nombrosos esforços esmerçats 
per Pere el Cerimoniós a mitjan segle per 
mirar de dur a terme la finalització de la 
coberta, i malgrat la intenció inicial de 
continuar-la, la realització d’aquest nou 
projecte constructiu comportà l’enderroc de 
la coberta endegada per Alfons el Benigne 
(caPMany de MontPalau, 1961-1963: 312). Els 
acords assolits per tirar endavant el progra-
ma constructiu incloïen l’aixecament d’una 
nova coberta i la inclusió de les Drassanes 
Reials en el perímetre fortificat de la ciutat. 
El nou conjunt preveia dos cossos (andana 
jussana i andana sobirana) de vuit naus 
cadascun separats per un gran pati central 
que, ateses les seves dimensions, comportava 
que el recinte s’ampliés pel costat de munta-
nya i superés el perímetre septentrional de 
l’edifici original. Les obres es van iniciar pel 
costat de mar i així, el març del 1382, 
l’andana jussana ja estava finalitzada i es van 
iniciar les obres de l’andana sobirana.2 
Aquest cos de naus no es va acabar de 
realitzar mai i el projecte inicial fou substan-
cialment modificat. D’aquesta manera, es va 
construir un cos de cinc naus (naus centrals) 
a l’espai inicialment destinat al pati, que van 
substituir les naus de l’andana sobirana del 
projecte original.

1. Document reproduït completament a caPMany de MontPalau (1961-1963: 309-313).

2. ACA (Arxiu de la Corona d’Aragó). Reg. 1276, foli 171.

3. L’estudi de paraments d’algunes parts de l’edifici dut a terme per l’empresa Veclus, sl ja 
proposava un horitzó cronològic similar per a aquestes arcades (diversos autors, 2011). 
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l’edifici de les drassanes passà a mans de la 
Generalitat, un fet cabdal en aquest nou 
procés edilici. L’execució de l’obra, doncs, es 
va iniciar des del costat de muntanya i va anar 
progressant en direcció al mar eliminant tant 
les naus centrals d’època medieval com el pati 
de llevant. A més, es van enderrocar les 
botigues ubicades en el perímetre de ponent, 
mentre que les que se situen a la zona de 
llevant continuaren vigents. Aquest procés 
edilici es dilatà en el temps i no va ser fins ben 
entrat el segle xvii quan es produeix la 
connexió d’aquesta nova edificació amb les 
naus de l’andana jussana medieval. Un dilatat 
procés edilici que està corroborat per nom-
broses referències documentals sobre la 
insistència de la Corona a destinar recursos 
dineraris a la reforma de les Drassanes Reials.

Els treballs arqueològics han permès identifi-
car un mur que correspon a un dels murs 
que uneixen les noves arcades construïdes 
amb el mur perimetral de la drassana.

Època contemporània

L’edifici va continuar en funcionament fins  
a l’any 1935, quan l’exèrcit abandona l’edifici 
i el dóna a la ciutat. En aquest moment, 
s’inicien les obres de restauració de l’estruc-
tura i, l’any 1941, s’inaugura l’espai com a 
Museu Marítim de Barcelona. Els treballs 
arqueològics es van iniciar amb la retirada 
del paviment de formigó i de l’estrat d’anive-
llament disposat per a la realització de la 
pavimentació, així com d’un segon paviment 
de formigó que només s’ha pogut documen-
tar parcialment. Aquests elements correspo-
nen a un moment indeterminat de la segona 
meitat del segle xx.

Valoracions finals

Les diverses intervencions arqueològiques4 
vinculades a les darreres actuacions en la 
consolidació de l’edifici de les Drassanes 
Reials de Barcelona han aportat nombrosa 
informació respecte a l’ocupació històrica  
de la zona i a l’evolució física i funcional de 
l’edifici, que cal sumar a l’excel·lent fons 
documental existent. Les nombroses estruc-
tures localitzades se situen en un ventall 
cronològic que transcorre des de l’època 
altimperial fins a l’època contemporània. Es 
poden establir un total de cinc períodes 
d’ocupació clarament diferenciats en els 
quals la zona objecte d’intervenció ha estat 
destinada a diversos usos: necròpolis (època 

L’objectiu d’aquesta reforma va ser convertir 
la drassana en un centre de producció de 
galeres a gran escala. Així, aquesta fase es 
divideix en dos períodes clarament diferen- 
ciats: la reconstrucció de les Drassanes Reials 
(edificació corresponent a l’edifici actual)  
i la posterior utilització del recinte com a 
caserna militar i parc de mestrança d’arti-
lleria.

Aquesta nova etapa constructiva es va iniciar 
recuperant els basaments de l’andana 
sobirana, projectada en època de Pere el 
Cerimoniós, i desenvolupant-ne els pilars i 
els arcs. D’aquesta manera, es va fer l’afegit al 
complex existent (naus centrals i andana 
jussana) de vuit noves naus al costat de 
muntanya. D’aquestes naus, set tenien nou 
crugies i la més meridional només en tenia 
tres, donada l’existència aquí de la Botiga de 
la Generalitat (també anomenada Porxo Nou 
o de Pere IV) (Moreno, Pujol, 2012-2013). 

Hipotèticament cal situar la reconstrucció de 
les Drassanes Reials de Barcelona, que 
implica l’aixecament de les naus actuals, en 
una data posterior al 1563 (any en què Van 
den Wyngaerde va fer els seus dibuixos). Els 
anys 1565-1566, el mestre de cases Pere 
Ferrer (major) va contractar la construcció 
de dues andanes noves, i quatre anys més 
tard el mateix mestre va contractar amb la 
Generalitat l’addició de quatre naus a la part 
posterior de l’edifici. A més, a partir del 1578, 

4. Intervenció 013/10, dirigida per l’arqueòleg Alessandro Ravotto. Intervenció 057/11, 
dirigida per l’arqueòleg Iñaki Moreno Expósito. Intervenció 075/10, dirigida pels arqueòlegs 
Esteve Nadal i Adriana Vilardell.

Planta general de la 
intervenció arqueològica. 
Dibuix: Esteve Nadal
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terradaS muntañola, r. (2008). Les Drassanes de Barcelona. La 
geometria, la traça i l’estructura com a garants de la identitat de 
l’edifici. Barcelona: Tesis Doctorals en Xarxa. Disponible a: 
http://www.tdx.cat/TDX-0129108-133022 [Consulta: 30 de 
setembre de 2016].    

romana), drassana (èpoques medieval i 
moderna), parc i mestrança d’artilleria 
(època moderna) i caserna militar (època 
contemporània).

Les diverses estructures localitzades en 
aquesta intervenció corresponen a les 
diferents reformes estructurals establertes 
amb anterioritat i se sumen a les nombroses 
dades ja conegudes, cosa que permet corro-
borar les hipòtesis sobre l’evolució estructu-
ral de l’edifici, refermar aspectes sobre les 
alineacions de pilars i ajudar a millorar, de 
mica en mica, la planimetria de l’edifici 
històric.  n Esteve Nadal Roma
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Carrer de l’Ensenyança, 2-4 
Carrer del Call, 22

Cronologia: Segles VII-XI. Segles XVIII-XX.
Paraules clau: Ceràmica bescuitada. Parcel·lari 
modern i contemporani.

La seqüència estratigràfica és formada per 
una capa resultat de la destrucció d’un estrat 
preexistent amb presència de materials 
ceràmics de diversa cronologia. Cal destacar 
un petit fragment informe de plat correspo-
nent a les produccions de Montelupo, amb 
decoració geomètrica, vegetal i figurada en 
blau, verd, taronja i marró. Aquestes produc-
cions se situen entre el segle xvi i principis 
del segle xviii.

L’estrat cobria un mur de 20 cm d’ample 
bastit amb pedres de mida mitjana i gran 
lligades amb morter de calç blanca. Hi 
recolza una coberta feta amb els mateixos 
materials constructius, de la qual s’han 
observat 30 cm d’ample. En total ha estat 
possible documentar 30 cm d’alçat. L’estruc-
tura és compatible amb el col·lector d’aigües 
residuals del carrer corresponent a l’antic 
parcel·lari dels segles xviii i xix. Es localitzà 
en els primers 2 m de rasa del carrer de 
l’Ensenyança, a la intersecció amb el carrer 
del Call.

El col·lector i el mur de façana occidental del 
carrer de l’Ensenyança seccionaren un estrat 
amb materials ceràmics diversos i escadus-
sers, una part de caràcter residual de proce-
dència africana (àmfora africana i africana 
de cuina) i ceràmica bescuitada, elaborada a 
torn lent, de cocció acurada, i amb l’acabat 
exterior espatulat, que es pot situar entre els 
segles vii i ix dC.

La intervenció arqueològica ha permès 
documentar una fase més antiga correspo-
nent a diverses reformes de l’espai habitat 
pròpies del context tardoantic i altmedieval 
documentades àmpliament a la ciutat de 
Barcelona.

Els processos edificatoris d’època moderna i 
contemporània poden haver comportat la 
desaparició dels vestigis d’època medieval, 
tot i que cal tenir en consideració els possi-
bles problemes de mostreig, ateses les petites 
dimensions de l’espai excavat. A aquest 
moment corresponen les estructures de 

l’actual parcel·lari, com és l’actual línia de 
façana i la claveguera moderna.  n Esther 
Medina Guerrero
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Carrer de l’Esparteria, 8

Cronologia: Baixmedieval. Moderna i 
contemporània.
Paraules clau: Barri de la Ribera. Arquitectura 
baixmedieval. Pous.

En aquest espai s’han dut a terme les obres 
de reforma d’un local, en un edifici plurifa-
miliar entre mitgeres, amb la finalitat 
d’assolir l’alçària reglamentària, fet que ha 
implicat realitzar un rebaix de tota la superfí-
cie d’entre 0,50 i 0,60 m de fondària.

Part del rebaix de terres al subsòl del local es 
va fer sense cap mena de control arqueolò-
gic, cosa que va provocar que des del Servei 
d’Arqueologia es prenguessin mesures 
correctores per esmenar la informació 
perduda i les irregularitats realitzades. A més 
del seguiment preventiu de les obres, es va 
dur a terme l’excavació d’una cala de caràc-
ter informatiu per intentar obtenir informa-
ció de les restes arqueològiques que hi 
pogués haver al subsòl i el repicatge de tres 
dels murs del local.

L’excavació arqueològica i l’estudi de para-
ments realitzats al llarg de la intervenció han 
posat al descobert una petita part de l’arqui-

tectura constructiva i domèstica d’una de les 
cases de l’antic barri de la Ribera, restes 
arqueològiques que se situen cronològica-
ment entre el segle xiii i la primera meitat del 
segle xx. La intervenció arqueològica 
realitzada destaca per l’elevat nombre 
d’estructures localitzades en un espai no 
gaire gran, com també per la seva variada 
tipologia i cronologia. L’estudi en alçat de 
tres dels paraments del local ens ha donat 
molta informació de les diferents fases 
constructives respecte a l’ordenació i la 
compartimentació de l’espai intervingut i ha 
aportat més dades entorn de la interpretació 
cronològica del lloc. 

La fase més antiga localitzada la tenim 
representada per dos murs força arrasats, la 
construcció dels quals la situem al segle xiii. 
La factura d’un dels murs, amb una amplada 
considerable i amb una orientació en 
paral·lel a la línia de façana actual, podria 
estar indicant que devia estar associat a un 
edifici anterior a la urbanització definitiva de 
cases i carrers, trama urbana que ens ha 
arribat fins a l’actualitat. 
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Al llarg de l’excavació arqueològica vam 
poder localitzar un pou d’obra, de planta 
rectangular, el moment de construcció del 
qual el situem entre el segle xv i principis  
del segle xvi, mentre que el moment d’amor-
tització i abandonament va tenir lloc al 
segle xvii. Per a la construcció del pou es va 
fer un encofrat de taulons de fusta, la 
matèria orgànica dels quals ha desaparegut 
completament i només s’ha conservat el 
negatiu de la seva empremta damunt les 
sorres. Aquesta construcció amb fusta tenia 
com a objectiu prioritari donar més reforça-
ment a l’estructura, per raó de la poca 
estabilitat que oferien les sorres del litoral 
que hi havia al subsòl. Es tracta d’un pou 
destinat a l’extracció d’aigua. La cronologia 
de construcció del pou és coetània a la 
realització d’un paviment de morter de calç 
que s’hi adossa, elements estructurals que 
funcionen en un mateix moment històric. 

En moments posteriors, es documenta la 
construcció d’un altre pou, de planta 
circular, que ens situa a l’últim quart del 
segle xvii, mentre que la seva amortització i 
abandonament no els podem saber, ja que no 
es va excavar el sediment de rebliment. 
També es tracta d’un pou destinat a l’extrac-
ció d’aigua. Durant la construcció d’aquest 
pou s’arrasa parcialment l’estructura d’un 
petit pou negre de planta rectangular, fase 
identificada al llarg de l’excavació del 
sondeig. Com que no s’ha recuperat material 
arqueològic en cap dels dos nivells que 
reblien l’estructura, només podem dir que la 
construcció i l’ús del pou cec són anteriors a 
l’últim quart del segle xvii. 

Pel que fa a l’estudi de paraments, en un dels 
murs de carreuons es documenta la tapiada 
del negatiu d’una porta, que, per la tipolo- 
gia del material que conforma aquesta tàpia, 
es pot datar d’entre els segles xvii i xix, sense 
poder concretar amb més precisió per falta 
de més informació. La porta, doncs, podria 
ser anterior al segle xvii.

L’última fase cronològica documentada ens 
situa al llarg del segle xix i principis del 
segle xx. En aquest interval de temps es 
documenten noves estructures, localitzades 
tant en el subsòl com en els paraments, 
relacionades amb noves reformes i am- 
pliacions.

D’aquesta darrera fase constructiva podem 
esmentar la presència d’un basament, 
element estructural d’ús i funcionalitat 
indeterminats, però que està associat a dos 

En algun moment del segle xiv, l’espai de 
l’àrea excavada es transforma, fase que està 
representada arquitectònicament per la 
construcció de tres pilars units per arcs de 
mig punt, i amb l’eliminació i l’arrasament 
dels murs que hem esmentat més amunt. No 
s’han localitzat els arcs que devien unir els 
pilars identificats, però sabem que existien 
perquè sí que es documenten a la cara del 
mur que dóna a la finca del costat. En aquest 
moment històric, la superfície intervinguda 
es podria caracteritzar pel fet de ser un espai 
obert i d’un sol cos estructural que devia 
formar part d’un edifici anterior. És possible 
que aquest cos estructural formés part d’una 
de les crugies de l’edifici.

Entre els segles xiv i xv es documenta una 
segona transformació en l’ordenació estructu-
ral de l’espai, identificada en el tancament i la 
compartimentació de la superfície intervingu-
da amb la construcció dels murs de carreuons 
documentats, reordenació espacial que ens ha 
arribat fins a l’actualitat. Arquitectònicament, 
els tres pilars esmentats queden integrats com 
a elements de la nova construcció. 

En moments posteriors a la construcció dels 
murs de carreuons baixmedievals, la distri-
bució i l’ús de l’espai intervingut queden 
reflectits en la construcció de les diferents 
estructures localitzades al llarg de l’excavació 
arqueològica, així com en les diverses 
reparacions i reformes identificades en els 
tres paraments. Aquestes construccions 
documentades al llarg del temps transfor-
men, reordenen i vertebren novament l’espai.

Pou. Foto: Albert Castellà
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paviments, que s’han documentat molt 
arrasats i en un estat de conservació  
molt degradat. 

D’aquest moment cronològic també s’ha 
documentat una fossa sèptica de planta 
rectangular, estructures relacionades amb 
aquesta fossa i els fonaments d’un dels murs 
actuals del local. 

En un moment del segle xix es decideix 
desmuntar totalment un dels murs de 
carreuons baixmedieval (només se’n conser-
ven els fonaments) i es construeix un nou 
mur, que es basteix de maons. En un mo-
ment posterior a la seva construcció, aquesta 
estructura també es transforma, i s’ha 
documentat el negatiu de construcció d’una 
porta. Aquest espai es va tapiar a la segona 
meitat del segle xx.  n Albert Castellà Fabré
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Carrer d’Espaseria, 1-3 
Carrer de Santa Maria, 2

Cronologia: Època moderna. Segles XVI-XVIII.
Paraules clau: Sala del Capítol de Santa Maria del 
Mar. Passioneria. 

La finca cantonera dels carrers d’Espase- 
ria, 1-3, i de Santa Maria, 2, que data de 
finals del segle xix, fou objecte d’una refor-
ma integral, segons el projecte de l’arquitec-
te Jordi Tió, per ubicar les oficines de 
l’empresa Etnia Barcelona, SL.

L’edifici està declarat Bé d’Interès Urbanístic 
(nivell C) segons el Pla especial de protecció 
del patrimoni arquitectònic i el catàleg del 
Districte de la Ciutat de Barcelona i també 
està inclòs dins l’entorn de protecció del Bé 
Cultural d’Interès Nacional (nivell A) del 
Conjunt de Santa Maria del Mar i Fossar de 
les Moreres.

Per aquest motiu, i tenint en compte la seva 
ubicació, les expectatives arqueològiques de 
qualsevol actuació eren molt altes, atès que hi 
havia la possibilitat de localitzar part de la 
necròpolis dels segles iv i vi dC documentada 
àmpliament al voltant de l’església, restes de 

la casa d’origen medieval coneguda com a 
Passioneria, que ocupava parcialment la finca 
intervinguda (beltrán de Heredia, 2010; 
beltrán de Heredia, 2011), o fins i tot estruc-
tures relacionades amb l’antiga zona portuà-
ria de la ciutat. 

El projecte arquitectònic implicava l’excava-
ció d’un fossat d’ascensor i el repicatge 
d’algunes parets. La Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona 
va autoritzar el projecte d’obra amb la 
condició de dur a terme aquestes actuacions 
sota control arqueològic.

La intervenció al subsòl va consistir en un 
sondeig al soterrani existent, que es trobava 
a 2,30 msnm, uns 3 m per sota de la cota de 
carrer actual, i va permetre documentar, en 
un perfil, un tram de la fonamentació d’un 
mur de finals del segle xv o principis del 
segle xvi.

Així mateix, els repicatges van posar al 
descobert, al llarg de quatre plantes, un  
mur de carreus que presentava tres fases 
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Mur documentat al fossat de l’ascensor. Possible fonamentació de la capella del Capítol.
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Aquesta idea es basa en l’anàlisi conjunta de 
les notícies documentals, en la lectura 
estratigràfica de les restes conservades, en la 
visió zenital que permeten els ortofotomapes 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalu-
nya (ICGC) i del parcel·lari de Garriga i Roca 
(Quarterons, 1856-1862) i en l’observació 
d’altres restes arquitectòniques a les finques 
properes.

La sala del Capítol fou un edifici que es va 
aixecar a instàncies de la Comunitat de 
Beneficiats de Santa Maria del Mar, que,  
a principis del segle xvi, demanà al consell 
parroquial un espai on poder reunir-se. 
L’inici de la seva construcció, a causa de la 
falta de finançament i de diverses discussions 
entre l’obra i la comunitat, es va posposar 
fins al 1582, i les obres van finalitzar a 
principis del segle xvi, atès que l’any 1605 ja 
s’hi pogué fer una missa a l’interior.

Entre altres aspectes, fou objecte de debat 
quin era l’emplaçament idoni, i es va con-
cloure que el lloc més adequat era el fossar 
menor, on hi havia part de l’antic cementiri i 
la casa del fosser. 

L’edifici havia de tenir set canes de tou 
d’amplada per quinze de llargària (10,88  
per 23,32 m), mides que s’apropen molt a les 
dimensions de la planta datada de l’any 1797, 
que creiem que representa en gran part la 
sala del Capítol, amb algunes modificacions i 
afegits posteriors.

Actualment, a l’ortofoto i al mapa topogràfic 
de l’illa de cases compreses entre el fossar de 
les Moreres i els carrers d’Espaseria, dels 
Ases i de Santa Maria, es poden advertir 
quatre murs, que conformen quatre costats 
disposats com la meitat d’un octògon: tres 
complets i un quart parcial. 

Al mapa elaborat per Garriga i Roca també 
es pot apreciar aquesta figura.

Aquest octògon només existeix a partir 
d’una certa alçària —és visible un tram al 
terrat d’Espaseria, 7, però es desconeix si 
dins la finca apareix en alguna planta 
inferior—, mentre que, a la planta baixa, la 
superfície que li correspon és de planta 
rectangular —actual local de l’Associació 
Memorial 1714.

La hipòtesi és que aquesta figura devia 
correspondre a les restes d’una capçalera 
vuitavada de la capella o sala del Capítol de 
Santa Maria del Mar, a la qual devia pertà-
nyer el parament documentat en alçat a la 
intervenció dins d’Espaseria, 1-3, i al pati 

constructives com a mínim, anteriors a la 
finca actual, i que havia quedat integrat com 
a paret mitgera d’aquest edifici. Aquest 
parament tenia continuació en un pati 
interior de la finca adjacent al sud-est, la del 
carrer d’Espaseria, 5.

La superposició de les estructures documen-
tades sobre la planta d’època moderna del 
casal conegut com a Passioneria va permetre 
observar la correspondència amb alguns dels 
murs d’aquell edifici.

Ja es coneixia l’existència de restes estructu-
rals d’estil gòtic a la planta baixa i primer 
pis de les finques números 2-4 i 2b de la 
plaça del Fossar de les Moreres, a l’esquena 
de la finca on s’ha actuat, a les quals s’afegei-
xen les documentades durant aquesta 
intervenció, a Espaseria, 1-3 i 5: tant la 
fonamentació apareguda al subsòl com els 
trams de parament documentats en alçat 
corresponen al mur de façana lateral de 
l’edifici vers el sud.

La hipòtesi que plantegem és que les estruc-
tures més antigues documentades pertanyen 
a la capella o sala del Capítol, propera a 
l’església de Santa Maria del Mar, que es va 
erigir al segle xvi i que va estar en ús des de 
l’any 1605 fins a la primera meitat del 
segle xviii, quan l’edifici va ser cedit parcial-
ment als passioners i en va prendre el nom.1

Parament de la capella del 
Capítol a l’altura de la 
tercer planta.

1. L’arquitecte Bonaventura Bassegoda li va dedicar un exhaustiu capítol al volum 2 de 
la seva obra sobre Santa Maria del Mar: basseGoda aMiGó, B. (1925-1927). Santa María de 
la Mar: monografía histórica-artística, 2 volums. Barcelona: Fills de J. Thomas, p. 351-384.
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d’una capçalera octogonal elevada o llanterna. 
Així, es parla d’una vidriera gran que estava 
davant de l’altar major (basseGoda, 1925: 380).

L’any 1733 se signà una concòrdia entre la 
comunitat i l’obra per la qual els primers 
havien de cedir alguns espais a l’obra a canvi 
del compromís de fer diverses obres que 
afectaven les estances dels passioners. 
Aquestes condicions ens permeten saber que 
la casa de la Passioneria aleshores tenia 
habitacions al primer i el segon pis i que es 
va pactar construir un tercer pis (unes golfes 
o porxada amb finestrals) i, el que és més 
destacable per la nostra interpretació, una 
escala de cargol per pujar des del segon pis 
al tercer i, des d’allà, sobre «la boveda del 
Capitol, allí ahont aparexeria mes convenient 
pera poder dits Passioners, y sa familia pujar 
en ella sempre que los apareixeria» (basseGo-
da, 1925: 384). 

Pel que fa a l’ocupació de l’espai al sud del 
mur meridional de la Passioneria, un expe- 
dient d’obra de l’any 1797 2 relatiu a la finca 
cantonera del carrer d’Espaseria amb el de 
Santa Maria ens aporta informació valuosa: 
Blanich, sastre, vol rectificar la paret de 
façana de les cases que té en emfiteusi i diu 
que aquestes cases foren venudes per Mateu 
Montserrat a Francisco Margarit l’any 1627, 
que antigament eren unes botigues amb 
parets i teulada amb coberta de taules i que 
abans encara eren simples taules de fusta 
amb cobertes de fusta i amb una paret de 
pedra darrere (la del capítol). L’any 1798,  
els Obrers de Santa Maria exposen estar  
en contra perquè la finca mencionada s’ha 
apropiat de l’«espolón o estribo» de la 
propietat eclesiàstica, i finalment s’arriba a 
l’acord de permetre a Blanich reedificar amb 
la condició de cedir dos pams de la seva casa 
per ampliar el carrer. És plausible pensar que 
aquest estrep faci referència a un dels 
contraforts originals de l’edifici religiós. 

Com s’ha mencionat més amunt, al plànol 
número 1 del parcel·lari de Garriga i Roca 
de la segona meitat del segle xix es pot 
observar que l’edifici actual del carrer 
d’Espaseria, 1-3, i Santa Maria, 2, encara 
estava conformat per quatre finques, dues al 
nord del mur del segle xvi i dues al sud. 

Aquest plànol aplica coloracions diferents a 
les cases en funció de la seva antiguitat i els 
números 1 del carrer d’Espaseria i 2 del 
carrer de Santa Maria es consideraven antics 
l’any 1862, mentre que el del carrer d’Espa-
seria, 3, era de «mitjana construcció».

interior d’Espaseria, 5, que devia ser el costat 
sud del polígon esmentat.

La gran obertura que s’observa al pati interior 
elevat d’Espaseria, 5 cobra sentit si s’interpre-
ta com el parament exterior d’una lluerna, 
idea que es referma si tenim en compte la 
simetria que aquesta lluerna troba en un ull 
de bou que avui dia roman cegat i integrat a 
una casa particular amb façana al fossar de les 
Moreres, ja que ambdós elements es troben a 
la mateixa altura (13 m aproximadament 
sobre el nivell de carrer la seva part superior) 
i la seva llum mesura igual (2 m).

Tornant a la documentació escrita, l’any 1661 
el bisbe de Barcelona ratificà la celebració 
d’oficis a la capella i va considerar que 
aquesta capella podia ser tinguda per una 
extensió de l’església principal, però a finals 
del segle xviii repuntaren les disputes entre 
la comunitat i l’obra sobre els usos i drets 
d’aquest edifici. Els primers defensaven la 
necessitat de mantenir-la per celebrar misses 
i reunions quan no es podien fer a Santa 
Maria del Mar, i els segons defensaven que ja 
no es feia servir per res més que magatzem i 
que els costos de mantenir-la eren alts i 
proposaven construir-hi cases i botigues i 
llogar-les. Així, l’any 1729 s’hi van construir 
habitacions adossades a la part del fossar de 
les Moreres per allotjar-hi els passioners  
i progressivament es va anar compartimen-
tant i arrendant l’espai original del capítol.

Diverses mencions a les obres executades en 
aquesta època ens aporten informació sobre 
l’edifici i refermen la hipòtesi de l’existència 

Hipòtesi de situació de la planta de la capella del Capítol. 

2. AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona). Sèrie Obreria, xiv, C62.
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Finalment, entre els anys 1880 i 1896 es van 
unir aquestes quatre finques per aixecar 
l’edifici actual, per la qual cosa es va ender-
rocar fins al nivell de fonamentació gran 
part del mur meridional bastit al segle xvi 
mitjançant l’execució d’un important retall 
que va quedar cobert pels extradossats 
contemporanis. 

Pel que fa a les hipòtesis existents entorn de 
l’existència al mateix indret de l’església 
romànica de Santa Maria de les Arenes i del 
temple paleocristià amb advocació a santa 
Eulàlia (beltrán de Heredia, 2010; beltrán 
de Heredia, 2011), malauradament aquesta 
intervenció no pot aportar cap dada nova: la 
construcció del soterrani de l’edifici actual a 
finals del segle xix va arrasar gran part de 
l’estratigrafia que pogués haver existit al 
punt on es va actuar arqueològicament. La 
rasa de construcció de l’únic mur documen-
tat, obrat al segle xvi, afectà, a la cota 
inferior, les sorres de platja netes. Al seu 
farciment es van recollir nombroses restes 
antropològiques de diversos individus 
acompanyades de ceràmica tardoromana i 
també medieval. Per aquests motius, no es 
pot saber amb certesa si les restes pertanyen 
a la necròpolis tardoantiga o al «cementiri 
menor» de Santa Maria, que estava en aquest 
indret l’any 1531, quan es debat quin és el 
millor emplaçament per ubicar el capítol.  
n Daria Calpena i Marcos
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Carrer de les Floristes de la 
Rambla, 1-3

Cronologia: Segles XVI-XX.
Paraules clau: Necròpolis. Inhumació. Hospital de 
la Santa Creu.

La intervenció arqueològica es va realitzar en 
terrenys que havien format part de l’antic 
Hospital de la Santa Creu (1401-1926). 
L’hospital va ser dissenyat a partir d’un 
projecte de planta rectangular de dos pisos a 
l’entorn d’un pati claustral i una capella. 
Amb el temps, aquest edifici es va fer petit,  
i es va fer necessari ampliar-lo i modificar-lo 
en diverses ocasions. Destaca la construcció, 
al segle xvi, de les escalinates monumentals 
de ponent i llevant, les quals comuniquen el 
pati amb els pisos superiors. Al segle xvii, es 
construeix el recinte de la farmàcia, la Casa 
de Convalescència, l’àrea de defuncions i 
cementiri (anomenada col·loquialment el 
Corralet) i també l’aula d’anatomies. Durant 
el segle xviii es va crear el Col·legi de Cirur-
gia de Barcelona, on posteriorment es va 
instaurar la facultat de ciències mèdiques 
(segle xix). L’augment de població de finals 
del segle xix féu que l’hospital quedés 
desbordat i va caldre el trasllat a un nou 
recinte, amb noves instal·lacions, a principis 
del segle xx: l’hospital modernista de la 
Santa Creu i Sant Pau.

Els treballs realitzats van consistir en el 
control d’una rasa que transcorria al llarg 
del mateix carrer de les Floristes de la 
Rambla i van donar com a resultat la troballa 
d’una fonamentació i diverses inhumacions 
relacionades amb l’antic cementiri del 
Corralet.

Quant a l’estructura, correspon a la fona-
mentació de façana de l’antic hospital que 
devia donar al carrer de Cervelló, actualment 
carrer de les Floristes de la Rambla, i que el 
devia tancar per la banda nord-est. Aquesta 
estructura es va construir al segle xvii durant 
l’ampliació de l’hospital pel costat nord, 
quan es va crear tota l’àrea de defuncions 
amb l’aula d’anatomies i el cementiri. 

Pel que fa a les inhumacions, es van docu-
mentar tres unitats funeràries, de les quals 
dues eren múltiples. En total es van excavar 
quatre individus adults de sexe femení, 
orientats dos en direcció nord-oest sud-est i 

dos en direcció sud-oest nord-est. Tots ells 
mostraven un ritual funerari cristià evident, 
on els cossos es trobaven en decúbit supí amb 
les extremitats superiors encreuades a la 
zona abdominal o coxal i amb les extremitats 
inferiors sense flexionar.

Durant la intervenció es va poder constatar 
la reutilització i la simultaneïtat en els 
enterraments, ja que els individus presenta-
ven la mancança d’alguna part anatòmica. 
Això era una pràctica normal al cementiri 
del Corralet, ja que amb el pas dels anys 
aquest cementiri es va fer petit, fins al punt 
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d’haver d’enterrar els cadàvers amb poca 
terra, a poca profunditat i reaprofitant espais 
d’enterraments anteriors encara no descom-
postos del tot. Això fa que es produeixi una 
superposició d’inhumacions, que afecta en 
molts casos les sepultures anteriors i provoca 
que apareguin barrejats amb els estrats molts 
ossos sense connexió o que solament es 
conservin connexions anatòmiques parcials.

Dues de les inhumacions presentaven aixovar 
de caràcter religiós, com ara diversos ele-
ments que podrien pertànyer a rosaris 
(fragments de cadena de bronze, denes, una 
medalla i un fragment de creu). La tipologia 
de les tombes era majoritàriament en fossa 
amb taüt de fusta, ja que es van localitzar els 
claus del taüt en tots els casos, a excepció 
d’un que devia anar amb mortalla. 

El material ceràmic associat a aquestes 
inhumacions ens dóna una cronologia que 
va entre el segle xvi i principis del segle xviii.

Quant a l’estratigrafia, a part de les anivella-
cions i els serveis actuals, només es va 
documentar l’estratigrafia corresponent a 
anivellacions posteriors als enterraments, els 
nivells relacionats amb els mateixos enterra-
ments i l’estrat d’argila retallada tant per la 
trinxera constructiva de la fonamentació 
com pel fossat del cementiri. La cota final 
assolida en cap moment no va detectar cap 
tipus de nivell antròpic més antic, com 
tampoc el nivell geològic.  n Alba Tenza 
Ferrer
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Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau. Antic pavelló de Farmàcia

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Pavelló de Farmàcia. Conduccions. 
Reforç. Pilars. Domènech i Roure.

La intervenció arqueològica en el pavelló de 
Farmàcia estava motivada pel «Projecte de 
restauració de façanes, cobertes i consolida-
ció estructural del pavelló de Farmàcia del 
recinte històric de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau». Dins el projecte es preveia 
el reforç de les fonamentacions dels pilars 
centrals de l’edifici, per la qual cosa era 
necessària la realització del rebaix perime-
tral per deixar al descobert les fonamentaci-
ons i poder fer el reforç estructural. 

La proximitat amb l’àrea arqueològica del 
Mas Casanovas, a tocar del carrer de Carta-
gena, en què s’excavaren restes neolítiques i 
tombes d’una necròpolis tardoromana 
datada del segle v i que va perdurar fins als 
segles xi o xii, localitzades en diferents 
intervencions (anys 1931, 1983, 1998), feien 
de l’indret on se situa el pavelló un punt d’alt 
interès arqueològic. Així mateix, en interven-
cions recents subsidiàries dels treballs de 
recuperació del recinte històric de l’hospital 

s’han documentat diverses sitges de cronolo-
gia ibèrica.

El pavelló

L’antiga farmàcia devia formar part de 
l’anomenat pavelló Central, que rep justa-
ment aquest nom pel seu emplaçament, al 
bell mig del quadrat que conformen els 
terrenys del recinte hospitalari. Aquests 
pavellons foren edificats entre el 1922 i  
el 1930. Es tracta de tres cossos o pavellons 
connectats entre si, que estaven destinats a 
incloure el convent de les germanes hospita-
làries i les dependències dels serveis de cuina 
i farmàcia de tot l’hospital.

Aquest pavelló fou edificat en una segona 
fase de construcció del conjunt hospitalari,  
a càrrec de l’Administració de Santa Creu un 
cop s’havia liquidat el llegat que havia deixat 
Pau Gil. Aquesta nova fase fou dirigida per 
Pere Domènech i Roure, fill de Lluís Domè-
nech i Montaner, que havia substituït el seu 
pare com a arquitecte del projecte. Donada 
la reducció pressupostària imposada per 

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. Antic pavelló 
de Farmàcia

Dates
20-31 març de 2015

Codi
030-15

Motiu 
Obres de restauració de 
façanes i cobertes i 
consolidació estructural 
del pavelló de Farmàcia 
de l’Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau de 
Barcelona

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

Empresa adjudicatària
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Pere Lluís Artigues 
Conesa 

Aixecament de 
planimetria
Pere Lluís Artigues 
Conesa, Codex, 
Arqueologia i Patrimoni, 
SCCL

Digitalització de plànols
Pere Lluís Artigues 
Conesa

Fotografia
Pere Lluís Artigues 
Conesa

Conduccions localitzades.
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l’administració, va haver d’adoptar un estil 
més auster i prescindir dels elements decora-
tius característics del modernisme. El 
resultat fou un estil que adoptava les formes i 
els materials propis del modernisme, però 
que obviava altres elements decoratius que 
també n’eren típics, com ara ceràmiques, 
forjats i escultures.

Resultats

Malauradament, no es localitzaren restes 
anteriors a la construcció del pavelló Central, 
sinó que simplement es van documentar 
conduccions de calefacció i gas, canalitza- 
cions d’aigües brutes i algun reforç estructu-
ral més modern a la construcció del pavelló. 

A causa del desnivell del terreny i pel fet que 
l’arquitecte, Pere Domènech i Roure, busca-
va la simetria en els diferents pavellons 
centrals, el pavelló de Farmàcia quedà més 
enfonsat que el de la cuina, per la qual cosa 
en el moment de construcció de l’edifici es va 
haver de rebaixar el terreny considerable-
ment, i el paviment de la planta baixa va 
quedar a una cota de –6 m respecte al nivell 
de circulació del carrer, cosa que significa 
que en el moment de construcció del pavelló 
es devia destruir la pràctica totalitat de les 
restes arqueològiques que hi pogués haver 
en aquest sector.

Aquest fet ha comportat que l’estratigrafia 
estigui formada principalment pel paviment 
i la seva preparació, seguit d’una anivellació 
de terra que en algunes cales havia estat 
substituïda per una capa de graves o una 
solera de formigó. És en aquesta cota on 
aparegueren les conduccions i les canalitza- 
cions. Seguidament apareixia el substrat 
geològic.  n Pere Lluís Artigues Conesa
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Carrer de l’Hospital, 9b

Cronologia: Època contemporània (segles XIX-XXI).
Paraules clau: Dipòsit. Pou.

Durant l’excavació d’un fossat per a la 
instal·lació d’un ascensor es van localitzar i 
documentar diverses estructures del mateix 
edifici: un paviment i un desguàs d’època 
contemporània, i un dipòsit i la boca d’un 
pou (de finals del segle xix). 

El paviment era de maons a trencajunt lligats 
amb ciment i s’assentava directament sobre 
la volta del dipòsit. Aquest dipòsit estava 
construït amb maons lligats amb morter de 
calç i revestit a l’interior amb rajoles vidria-
des. El dipòsit tenia l’interior buit i ocupava 
quasi la totalitat de l’espai destinat al fossat 
de l’ascensor. Sobre la volta d’aquest dipòsit 
s’assentava una de les parets del pati interior 
de l’edifici. És per aquesta raó que abans de 
desmuntar la volta va caldre aixecar un mur 
per dins el dipòsit, coincidint amb el mur de 
l’escala, per evitar-ne l’esfondrament. Un cop 
fet això, es va desmuntar part de la volta i 
una de les parets del dipòsit i es va omplir 
amb graves part de l’interior fins a arribar a 
la cota prevista per a la construcció de la 
caixa de l’ascensor.

A l’extrem sud-oest del fossat es localitzà un 
pou (de mitjan o finals del segle xix)  

de 8,55 m de profunditat. Aquest pou estava 
construït amb maons, i tenia forma quadran-
gular a la part superior i cilíndrica en els 
metres inferiors. La part superior ja estava 
parcialment afectada per un servei de 
l’edifici. Aquest servei es va haver de desviar i 
va afectar un tros més de la boca del pou.  
n Maria Pujals Bultó

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de l’Hospital, 9b

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
3-13 febrer de 2015

Codi
008/15

Motiu 
Fossat d’ascensor 

Promotor/Propietari 
Nucaranoia, SL

Empresa d’arqueologia 
Arkpadoc, SCP 

Direcció tècnica 
Maria Pujals Bultó

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 

Maria Pujals Bultó

Pou localitzat a l’extrem sud-oest del fossat de l’ascensor.
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Jardins de Menéndez y Pelayo

Cronologia: Segle XVIII. Segle XIX.
Paraules clau: Masia de Cal Tusquets. Zona 
agrícola. Cup. Dipòsit. Pou.

El projecte de construcció d’un nou apar-
cament públic al barri de la Salut del 
districte de Gràcia ha comportat el 
control arqueològic dels rebaixos que 
han afectat l’espai ocupat fins a l’actuali-
tat pels Jardins de Menéndez y Pelayo; es 
tracta d’un solar de 3.400 m2 amb fort 
pendent nord-sud, limitat al nord pel 
carrer de Maignon, a l’est pel recinte del 
Reial Santuari de Sant Josep de la Munta-
nya, al sud per la travessera de Dalt i a 
l’oest per uns blocs d’edificis que ocupen 
els números 37-45 de la mateixa travesse-
ra. L’anàlisi dels parcel·laris i els ortofo-
tomapes de la zona permet afirmar que 
tot aquest terreny va ser destinat a ús 
agrícola, vinculat amb força seguretat a 
la masia de Cal Tusquets (encara avui 
visible als números 45-61 de la travessera 
de Dalt) fins ben entrats els anys seixanta 
del segle xx; d’aleshores ençà, la finca va 
restar sense construir, com un descampat 
abandonat, fins que va ser convertida en 
jardins públics a mitjan anys vuitanta del 
mateix segle. 

Cal considerar els resultats de la inter-
venció arqueològica com a positius, atès 
que s’han aconseguit documentar dife-
rents estructures relacionades amb 
l’entorn rural de la ciutat i que es con-
centren a les cotes més altes del solar, al 
voltant del carrer de Maignon. L’estructu-
ra documentada més destacable és una 

bassa rectangular d’emmagatzematge 
d’aigua (de 10,70 per 6,50 m, i 1,70 m de 
fondària) amb capacitat per encabir  
uns 120 m3, amb un broc de desguàs que 
aboca el líquid a una pileta, la qual, a la 
vegada, el condueix cap a un pou 
d’1,60 m de diàmetre i uns 16 m de 
fondària. Aquesta bassa estava construïda 
seguint un eix nord-oest – sud-est i, 
segons la tipologia constructiva que 
mostrava, l’hauríem de situar cronològi-
cament en algun moment no anterior a 
la darreria del segle xviii. No disposem 
de cap element que permeti una datació 
més exacta, ja que tota l’estructura estava 
amortitzada per les deixalles que es 
devien acumular durant el període en 
què el solar va restar com a descampat. 
El pou, que tenia coberta, estava net de 
qualsevol material.

També destaca la documentació d’un 
àmbit semisoterrat destinat molt proba-
blement a la producció de vi. El recinte, 
del qual només s’ha pogut obtenir una 
visió parcial que ha impedit conèixer-ne 
les mesures exactes, presenta forma 
quadrangular, sense pavimentar i amb 
possible coberta de teula àrab; s’hi 
accedia mitjançant una escala situada al 
costat meridional, de la qual es conser-
ven quatre graons. A l’interior s’hi 
aprecia un cup rectangular folrat amb 
cairons de ceràmica vidriada, destinat a 
la fermentació del most, que podia ser 
buidat mitjançant una pedra foradada o 
boixa que hi havia a l’extrem sud-est cap 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Travessera de Dalt, 
39X-49X / Carrer de 
Maignon

Districte
Gràcia

Nom singular
Jardins de Menéndez y 
Pelayo

Dates 
7 abril – 29 maig de 2015

Codi
040/15

Motiu
Construcció d’un nou 
aparcament públic de 
quatre plantes 
soterrades

Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció tècnica
Lluís Juan i Gonzàlez

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Lluís Juan i Gonzàlez

Bassa d’emmagatzematge d’aigua documentada durant la 
intervenció.

Interior de la bassa.
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a un petit dipòsit quadrat de 70 per 70 cm 
amb les cantonades arrodonides i les 
parets arrebossades amb una capa gruixu-
da de morter blanc. Tot el complex es 
completava amb un canal de subminis-
trament d’aigua que era recollida en un 
altre dipòsit semicircular situat gairebé al 
mig de la cambra. L’àmbit estava amortit-
zat per un seguit de nivells d’aportació 
antròpica amb restes de material contem-
porani, entre les quals s’observaven 
ceràmiques vidriades i porcellanes que 
considerem que no poden ser anteriors a 
principis del segle xx.

Finalment, s’han pogut documentar 
també els trams de dos murs que supo-
sem que devien conformar part del 
sistema de terrasses que permetia el 
conreu sobre un terreny amb un pendent 
tan acusat. El primer tram de mur 
aparegut correspon a una obra realitzada 
amb pedres majoritàriament sense 
desbastar lligades amb morter groguenc, 
del qual es conserva una llargada de 4 m 
i una amplada de 30 cm. A poc més 
d’1,50 m de distància d’aquest primer 
mur, i a una cota similar, n’ha aparegut 
un segon del qual es conserva una 
llargada de 6 m i una amplada de 40 cm, 
i que està construït amb pedra irregular 
lligada amb un morter blanquinós. 
Aquesta diferència tipològica sembla que 
descarta que formin part d’una mateixa 
obra, i és el que ens ha induït a defi-
nir-los com a murs de contenció. Pel que 
fa a la datació, no hem trobat cap ele-
ment que permeti atribuir a aquestes 
estructures una cronologia concreta, atès 
que estaven amortitzades amb els matei-
xos nivells de materials de rebuig con-
temporanis que amortitzaven la bassa.  
n Lluís Juan i Gonzàlez

Àmbit semisoterrat 
destinat a la producció  
de vi.

Escales d’accés a l’àmbit 
semisoterrat.

Un dels murs de 
contenció documentats 
durant la intervenció.
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Jardins de Victoria de los Ángeles

Digitalització de plànols
Jacinto Sánchez Gil de 
Montes

Fotografia
Ramón Álvarez Arza (UB), 
Jacinto Sánchez Gil de 
Montes

Cronologia: Segle XIX.
Paraules clau: Fàbrica del ceramista Antoni Tarrés. Casa de Misericòrdia. 
Basses de decantació d’argiles. Bassó. Molí.

La segona campanya d’excavacions realitzada en aquest solar s’inclou 
dins del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona 
(Districte de Ciutat Vella), l’Institut de Cultura de Barcelona i la 
Universitat de Barcelona1 amb la finalitat de formar l’alumnat del 
Grau d’arqueologia i, alhora, recuperar urbanísticament aquest 
espai. El solar objecte d’estudi, que en un principi formava part del 
número 45 del carrer dels Tallers, fou excavat parcialment l’any 2004; 
els principals resultats d’aquesta intervenció foren la troballa de tres 
cubetes de decantació d’argiles, les quals estaven ben conservades 
(caballé, Forés, 2005).

Fase I. Segle xvii?

La urbanització del solar devia començar amb la construcció del mur 
occidental, que separava aquesta finca dels horts de la Casa de 
Misericòrdia. La cronologia d’aquesta estructura, un dels objectius 
marcats en aquesta intervenció, no es va poder determinar en 
aquesta campanya, ja que no es van poder excavar els contextos 
associats al moment de construcció. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer Montalegre, 6

Districte
Ciutat Vella

Nom singular 
Jardins de Victoria de los 
Ángeles

Dates
22 juny – 17 juliol de 
2015 

Codi
059/15

Motiu
Conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament de 
Barcelona (Districte de 
Ciutat Vella), l’Institut  
de Cultura 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 
i la posterior recuperació 
urbana del solar

Promotor/Propietari
Universitat de Barcelona 
/ Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Jacinto Sánchez Gil de 
Montes

Equip
Iris Baena, Laura 
Becerra, Ainara Blanco, 
Fran Calero, Francesc 
Cervera, Marc Contel, 
Peter Engel, Irene 
Estévez, Llorenç Francès, 
Albert García, María 
Gisbert, Irene Guàrdia, 
Aina Mas, Jordi Mir, 
Elisabet Molina, Alba 
Monroy, Desiree Ojeda, 
Laura Palau, Aroa 
Phillips, Andrea Porcar, 
Judit Romero, Edgar 
Rosell, Tamar Zamora

Aixecament de 
planimetria
Al-Top Topografía, SA

Planta general de la intervenció. Autors: Al-Top Topografía, SA i Jacinto Sánchez

1. L’excavació arqueològica fou coordinada pel doctor Josep M. Gurt Esparraguera.
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i, d’aquesta manera, transvasar els més fins a 
les basses dels voltants on es devia evaporar 
l’aigua (decantació de l’argila) i devia 
quedar el fang per fer els productes ceràmics 
(cirici, Manent, 1977: 9). 

Fase IV. Taller de Tarrés – Àrea de 
processament d’argiles

Probablement a aquesta fase es podria 
adscriure, d’una banda, un conjunt de basses 
de decantació d’argiles i, de l’altra, un 
edifici, l’element més destacable del qual és 
la base d’un molí.

Als costats meridional i occidental del dipòsit 
o bassó de la fase anterior es van construir 
dues basses de decantació d’argiles. La 
primera, de 4,05 per 5,4 m, ja excavada i 
documentada en la campanya de l’any 2014, 
estava construïda amb murs fets de maons 
lligats amb morter de calç i sorra disposats al 
llarg formant una filera i estava pavimentada 
amb maons col·locats a trencajunt, menys 
l’extrem nord, que es van disposar perpendi-
cularment al mur septentrional a manera de 
sanefa. La segona, de 5,16 per 2,76 m, devia 
aprofitar en part el paviment de la fase 
anterior d’una altra bassa, sobretot a la 
meitat nord, i la resta estava pavimentada 
amb maons col·locats en horitzontal a 
trencajunt i lligats amb morter de calç i que 
es disposaven perpendiculars al mur de 
tancament sud, al contrari que els del 
paviment descrit anteriorment.

A l’oest de l’àrea excavada es van trobar les 
restes d’un àmbit, pavimentat amb un terra 
fet a base de compactar fragments de 
material constructiu ceràmic i pedres, el 
qual es troba a una cota inferior a la dels 
paviments de les diverses basses de decanta-
ció. A l’eix longitudinal de l’àmbit es va 
trobar la base d’un molí. Es tracta d’una 
estructura de planta circular formada per 
una gran llosa de pedra (d’1,21 m de diàme-
tre) amb un forat al centre on anava encaixat 
un altre element de pedra de planta rectan-
gular amb un orifici quadrangular al mig. La 
gran llosa estava delimitada per una sèrie de 
carreus heteromètrics lligats amb morter  
de calç, que es disposen radialment i a més 
alçària, els quals apareixien erosionats per la 
fricció i el desgast produïts per la mola que 
girava al damunt. Vorejant aquesta estructu-
ra, de 2 m de diàmetre, es va documentar el 
solc fet per l’animal de tracció que feia girar 
la mola del molí.2 La funcionalitat d’aquest 
molí dins del taller ceràmic podria estar 

Fase II. Fase prèvia a l’ocupació del solar. 
Segle xviii?

A aquesta fase devia correspondre un nivell 
excavat a l’angle nord-est, datat del segle xviii 
cap endavant, la interpretació del qual no es 
va poder determinar a causa que es va 
excavar parcialment. Malgrat això, la gran 
quantitat de material ceràmic que el compo-
nia es podria interpretar com un nivell de 
farciment abocat en aquest indret amb la 
intenció d’anivellar un espai sense urbanit-
zar, com es pot veure a les planimetries del 
segle xviii, relacionat amb els horts o jardins 
del darrere de les finques del carrer dels 
Tallers.

Fase III. Primera fase constructiva del solar. 
Terrisseria anterior a Antoni Tarrés? 
Segle xviii – primera meitat del segle xix

Les primeres estructures d’urbanització i 
ocupació d’aquesta finca documentades en 
aquesta intervenció estan relacionades amb 
la producció ceràmica. Es tracta d’un dipòsit 
i, probablement, del paviment d’una bassa de 
decantació situada a l’oest d’aquest dipòsit.  
A tall d’hipòtesi, es podria inferir que 
ambdues estructures devien formar part 
d’un espai dedicat al tractament i la depura-
ció de les argiles en un moment anterior a 
l’adquisició d’aquesta finca per part d’Antoni 
Tarrés, la qual es va produir l’any 1841 
(caballé, García, 2003: 6). Aquest dipòsit 
(bassó) devia servir de lloc on devia arribar 
l’argila sense depurar i es devia barrejar amb 
aigua per decantar els elements més gruixuts 

2. Possiblement es tracta d’una mola vertical.

Vista general de l’edifici 
de processament de les 
argiles del taller de 
Tarrés. Foto: Ramón 
Álvarez
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oest, els forns; al centre, a l’àrea del pati, les 
basses de decantació d’argiles, i als espais 
que limiten amb els horts de la Casa de 
Misericòrdia, als límits oest i sud, el molí i 
altres dependències auxiliars del taller que 
encara no s’han pogut excavar.

Fase V. Taller de Tarrés. Amortització de les 
construccions de tractament d’argiles

Una vegada que va deixar de funcionar 
l’espai on es processava l’argila, els diferents 
àmbits foren amortitzats per una sèrie de 
nivells que van servir de base i anivellament  
a la fase constructiva següent documentada a 
la finca. El bassó es va amortitzar amb un 
nivell d’argiles, les quals devien estar prepa-
rades per a la decantació a les basses conti-
gües a aquesta estructura. La bassa estava 
farcida amb un nivell d’argiles amb nòduls 
de carbonats, i és probable que procedissin 
directament de les pedreres d’extracció. 
L’àmbit del molí fou amortitzat amb un 
conjunt de nivells de runa, provinents del 
desmantellament d’altres construccions  
del taller i restes de productes propis de la 
terrisseria de Tarrés, com ara balustres, 
rajoles, vaixella, una escultura i elements que 
servien de separador de les peces en el forn. 

relacionada amb el procés de trituració dels 
components minerals dels vidriats o amb la 
transformació de les argiles provinents de les 
àrees d’extracció fins a assolir un fang 
apropiat per a l’elaboració dels diferents 
productes ceràmics. En aquest segon cas, es 
poden proposar dues hipòtesis: d’una banda, 
devia servir per a la trituració de l’argila amb 
la finalitat d’aconseguir un gra més fi i, de 
l’altra, el molí es devia utilitzar per pastar el 
fang (ibabe, 1995: 80).

A l’angle nord-oest de l’àmbit es va trobar 
una estructura realitzada en diagonal al mur 
de tancament oest del solar, construïda a ba- 
se de filades de maons lligats amb morter de 
calç. Probablement servia per reforçar l’angle 
format per aquest mur i el que tanca l’àrea 
dels forns pel sud, que devia estar immediata-
ment al nord d’aquest àmbit del molí.

A l’extrem oposat a aquest àmbit, a l’angle 
nord-est del solar, es van documentar un 
conjunt d’estructures que se superposen. Les 
més antigues podrien ser les relacionades 
amb una de les basses descrites anterior-
ment, en concret el mur que la tanca pel 
nord. Possiblement coetani a aquest mur es 
devia construir el mur de tancament nord 
d’aquest espai oriental, que fou interpretat 
com un lloc de circulació per accedir a les 
basses de decantació des del carrer dels 
Tallers a través del carreró que comunica 
aquest carrer amb l’àrea de producció del 
taller. Posteriorment es devia construir, 
travessant de nord-est a sud-oest aquest 
espai, una canonada que desguassava al 
bassó. Es tracta d’una canalització feta de 
tubs de ceràmica vidriada que es col·loca 
dins d’una «caixa» de maons lligats amb 
morter de calç. A l’extrem oriental d’aquesta 
infraestructura, relacionada amb la decanta-
ció de l’argila, es construí el dipòsit circular 
fet de maons lligats amb morter de calç i 
pavimentat amb rajoles quadrades vidriades. 
La construcció d’aquest dipòsit circular 
podria estar relacionada amb els últims 
moments d’activitat del taller d’Antoni 
Tarrés com a lloc on es processaven les 
argiles.

En resum, la intervenció d’aquest any va 
poder determinar clarament el límit occiden-
tal de les basses de decantació d’argila i va 
afegir un altre element del procés d’elabora-
ció d’argiles que es produïa al taller d’Antoni 
Tarrés, el molí. Amb les dades obtingudes en 
aquesta campanya d’excavacions es van confi-
gurant de manera més clara les diferents 
àrees funcionals de la terrisseria: al nord-

Vista general de l’àrea excavada a la segona campanya; 
en primer terme, l’àmbit del molí. Foto: Jacinto Sánchez 
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Fase VI. Taller de Tarrés. Construcció d’un 
edifici cobert? Segle xx?

Aquests nivells d’amortització i a la vegada 
d’anivellament general de la finca foren 
regularitzats mitjançant un conjunt de nivells 
d’argiles de color marró ataronjats que es 
van excavar als diversos àmbits. Damunt 
d’aquests nivells es va construir un paviment 
compost 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 trencajunt. Aquest paviment 
ocupava gairebé tota la superfície del solar, 
en el moment en què aquesta part de la finca 
del número 45 del carrer dels Tallers es 
converteix en un espai ampli i únic, proba-
blement una nau, que devia estar totalment 
tancat, ja que a la fase anterior associada al 
taller ceràmic només devien quedar coberts 
els laterals sud i occidental formant una L, 
justament la que forma l’edifici anomenat 
del Vecino, que apareix a la planta realitzada 
per Garriga i Roca el 1858.  n Jacinto 
Sánchez Gil de Montes
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Carrer de Jaume Giralt, 55

Cronologia: Moderna/contemporània.
Paraules clau: Sondeigs. Mur de façana.

La intervenció arqueològica va ser motivada 
per la refonamentació de l’edifici com a 
conseqüència d’un incendi que va afectar 
l’estructura. Les tasques arqueològiques van 
consistir en l’excavació de set sondeigs d’1,15 
per 1,15 m, i 0,5 m de profunditat.

En dos dels sondeigs hi va haver resultats 
negatius, per la qual cosa no es va poder 
extreure informació. En els altres cinc es van 
documentar restes d’època moderna i 
contemporània, sense poder matisar una 
cronologia més precisa per l’escassetat de 
material arqueològic. En un dels sondeigs en 
els quals es va registrar estratigrafia arqueo-
lògica es van documentar diversos retalls de 
funcionalitat indeterminada i el que sembla-
ven les restes d’alguna estructura de combus-
tió d’època contemporània.

En un altre dels sondeigs es van documentar 
diversos nivells d’època moderna i contem-
porània, entre els quals hi havia les restes de 
l’antic mur de façana de la finca i una 
canalització en direcció al carrer.

En els altres sondeigs es documentaren 
diversos retalls de funcionalitat indetermina-
da, restes d’una canalització, de la qual 
només es conservava la base i que seguia la 
mateixa direcció que la descrita anterior-
ment, i l’última filada d’un mur lligat amb 
morter de calç.

Les estructures documentades semblen del 
mateix moment cronològic; malgrat això, la 
informació obtinguda era molt fragmentada. 
La poca fondària dels sondeigs efectuats no 
va permetre aprofundir en la informació 
obtinguda. Tot i això, es van poder observar 
les diverses reparacions que tenien els murs 
perimetrals de la finca i la fonamentació 
d’alguns murs mitgers interiors.  n Marta 
Merino Pérez
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Restes de l’antic mur de façana i d’una canalització.
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Carrer de les Magdalenes, 13-15 
Carrer de n’Amargós, 6-8

Cronologia: Segles I-XX.
Paraules clau: Aqüeducte romà. Ocupació del 
territori. Urbanisme baixmedieval, modern i 
contemporani.

La intervenció arqueològica preventiva s’ha 
dut a terme al solar generat per l’enderroc 
de les finques 6 i 8 del carrer de n’Amargós  
i 13 i 15 del carrer de les Magdalenes, un 
espai de planta rectangular de 815,46 m². De 
les finques esmentades només s’ha conservat 
la línia de façana del carrer de n’Amargós.

L’actuació arqueològica ha estat motivada 
per la construcció d’un edifici de nova planta 
que ha implicat un rebaix del solar de fins  
als 4,50 m per sota del nivell de circulació 
del carrer de les Magdalenes.1

L’espai intervingut se situa a l’actual Barri 
Gòtic, una zona de la ciutat ocupada des 
d’antic. En època romana forma part del 
suburbium de la ciutat de Bàrcino, i és creuat 
per l’aqüeducte anomenat del Besòs o de 
Montcada. En aquest moment, l’espai devia 
estar ocupat per nuclis de poblament dispers 
i dividit en parcel·les destinades a diverses 
activitats, tant agropecuàries com artesanals.

Aquesta situació es manté al llarg de l’època 
tardoantiga i altmedieval, i no és fins al 
voltant dels segles xii i xiii que es comença a 
urbanitzar l’espai. Aquesta ocupació és fruit 
de l’evolució de la Vilanova dels Arcs, 
originada entorn del segle x a redós de 
l’estructura de l’aqüeducte, a tocar  
de l’actual plaça Nova.

La urbanització medieval perdura en el 
temps amb canvis i reformes i arriba fins a 
l’època contemporània integrada totalment 
en l’estructura de l’actual ciutat de Barce- 
lona.

Aquesta fase d’actuació arqueològica s’ha 
dut a terme entre l’agost del 2014 i el setem-
bre del 2015, i aquest text és el segon que es 
publica a l’Anuari d’arqueologia i patrimoni de 
Barcelona (vilardell, 2016). En aquest article 
presentem els resultats de la intervenció als 

sectors del carrer de les Magdalenes, 13 i 15, 
així com un primer esbós de conclusions a 
falta d’acabar l’inventari dels materials i 
altres estudis associats.

La intervenció arqueològica en els sectors 
esmentats ha permès registrar evidències 
d’activitat antròpica corresponents a diverses 
fases cronològiques. Aquesta ocupació no 
dista gaire de la documentada en la fase 
anterior, als sectors de n’Amargós, tot i que 
s’ha pogut ampliar el registre arqueològic 
d’algunes èpoques poc representades en els 
primers moments.

Època romana i tardoantiga

Aquesta fase es documenta sobretot a l’espai 
de Magdalenes, 13, i es fa a través d’una sèrie 
d’estrats d’anivellació de matriu argilosa amb 
restes de material ceràmic romà rodat i sense 
rodar, així com amb un conjunt de retalls 
irregulars de funció indeterminada, que es 
devien trobar presumiblement associats a 
activitats agropecuàries. 

D’altra banda, s’ha fet la troballa singular 
d’una inhumació conservada entre dos dels 
pilars de l’aqüeducte romà. Es tracta d’un 
enterrament amb coberta de tègula a doble 
vessant, amb una orientació est-oest, afecta-
da per diversos retalls de construcció d’es-
tructures posteriors. De la tomba en resta 
part de la coberta i del fons de tègula, la 
corona de pedres que devia delimitar i 
consolidar l’estructura i les restes de l’indivi-
du inhumat, que es redueixen a la part de les 
ròtules, les parts distals dels fèmurs i les 
parts proximals de les tíbies. No s’han trobat 
més evidències d’inhumacions al solar 
excavat, ni en zones properes, per la qual 
cosa creiem que es tracta d’una inhumació 
aïllada, això sí, que aprofita la protecció de 
l’estructura de l’aqüeducte i, per tant, 
perpetua la tradició romana d’enterrar en 
zones de pas o a redós d’elements singulars.

Època tardoantiga i altmedieval

Dins d’aquesta fase cronològica tan àmplia, 
hem pogut documentar com a mínim dos 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de les 
Magdalenes, 13-15 / 
Carrer de n’Amargós, 6-8

Districte
Ciutat Vella
Dates
18 maig de 2014 – 7 
setembre de 2015

Codi 
046/14

Motiu
Construcció d’un edifici 
de nova planta

Promotor/Propietari
Arc de Triomf, SL

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Adriana Vilardell 
Fernàndez

Equip
Adriana Molina, Albert 
Castellà, Àngela 
González, Carles Aguilar, 
Cèlia Segovia, Ferran 
Díaz, Isabel Muñoz, Joan 
Piera, Jordi Petit, Jordi 
Serra, Laro Sánchez, 
Lluís Garcia, Maria 
Pujals, Marta Maragall, 
Montserrat Piñeiro

Aixecament de 
planimetria
Marcel Olivé, Carles 
Aguilar, Jordi Serra, Ivan 
Salvadó

Digitalització de plànols
Markary Garcia

Fotografia
Adriana Vilardell, Ivan 
Salvadó

1. Cal esmentar que les restes arqueològiques es documenten des de la cota de carrer fins  
a 2 m de profunditat.
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moments d’ocupació, gràcies sobretot als 
materials ceràmics. Tot i això, el tipus d’explo-
tació de l’espai no varia en excés d’una sub- 
fase a la següent, per la qual cosa pràctica-
ment es podria parlar d’un sol moment 
d’activitat antròpica que perdura sense 
gaires alteracions al llarg d’aquests segles. 
Aquesta explotació de l’espai sembla que està 
més relacionada amb possibles activitats 
artesanals i de magatzem que no pas amb les 
activitats agropecuàries de la fase anterior, 
tot i que tampoc no hem pogut documentar 
evidències clares d’estructures domèstiques.

Així doncs, es podria registrar un primer 
moment associat a una cronologia poc 
acurada encara, que podria anar des del 
segle v fins al segle ix, i que podria estar 
representat en primer lloc per un gran retall 
(6,18 m de longitud i 2,26 m d’amplada), 
amb una orientació nord-est – sud-oest, de 
planta rectangular, i fons còncau, amortitzat 
amb diversos abocaments heterogenis, que 
barregen argiles, carbons i cendres amb una 
gran quantitat de material ceràmic, així com 
un percentatge elevat de macrofauna; alguns 
dels fragments ossis presenten evidències 
clares d’haver patit processos d’esquartera-
ment i cocció. Si bé la funció original del 
retall encara és poc clara, sí que es pot 
assegurar que la seva amortització és deguda 
a l’ús com a escombrera. En segon lloc, 
completen el conjunt les restes de dues 
estructures de forn, una que només conserva 
la solera d’argila rubefactada i una altra que 
conserva part de l’estructura en secció, 
inclosa la coberta en forma de volta. El mal 
estat de conservació de les estructures, així 
com la poca superfície excavada, fa difícil 
determinar si es devia tractar de forns 
domèstics amb finalitats culinàries o bé 
devien tenir una funció més relacionada amb 
activitats artesanals. 

El segon moment registrat dins d’aquesta 
fase cronològica podria ser ja plenament 
altmedieval i es podria datar, pel material 
ceràmic obtingut, d’entre els segles ix i xi.

En aquest cas, l’activitat antròpica queda 
palesa tant en una sèrie d’estructures 
negatives com en un conjunt d’estrats 
d’anivellació de matriu argilosa, amb nòduls 
de calç, carbonets i fragments de ceràmica 
sense rodar que es poden adscriure cronolò-
gicament a aquest moment. Respecte a les 
estructures negatives, es registra, d’una 
banda, un conjunt de dotze sitges, en la seva 
majoria de forma troncocònica i fons pla, tot 
i que també es documenten alguns casos en 

Tomba romana. Foto: Adriana Vilardell

Restes d’un forn. Foto: Adriana Vilardell

Retall amb envà. Foto: Adriana Vilardell
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creiem que es podria tractar d’un fons de 
cabana o algun altre element de tipus 
domèstic. En darrer lloc, esmentem un 
negatiu de planta rectangular, de 8,90 m de 
longitud, 2,30 m d’amplada i 2,17 m de fons, 
que manté una orientació nord-oest – sud-
est, paral·lela al traçat de l’aqüeducte romà. 
El negatiu, de secció còncava, està amortitzat 
amb estrats argilosos, amb una gran quanti-
tat de material ceràmic que apunta una 
cronologia d’entorn del segle xiii, així com 
un nombre significatiu de cranis d’ovicàprid 
amb les banyes sense escapçar. És evident 
que la funció final d’aquest retall és la 
d’escombrera; malauradament, encara no 
estem en disposició de poder acurar més la 
seva funció original.

La fase següent inclosa en l’època baixme-
dieval abasta els segles xiii i xiv i es carac-
teritza pel fet de ser el moment en què es 
construeixen les primeres edificacions a les 
parcel·les en els dos sectors del carrer de  
les Magdalenes.

Cal destacar que, si bé el perímetre de la 
parcel·la perdura fins a l’època moderna, 
l’interior és fruit de reformes constants. En 
ambdós casos es documenta en algun 
moment l’excavació de pous i sitges en espais 
que s’han identificat com a zona d’habitatge, 
cosa que no deixa de ser singular. També es 
documenta durant aquesta època la cons-
trucció d’una fresquera, de la qual només es 
va poder excavar una part (3 m de longi- 
tud, 2,30 m d’amplada i 2,59 m de fondària), 
ja que la resta queda més enllà de la mitgera 
actual de la propietat.

El cas del sector de Magdalenes, 15, és 
diferent, atès que no és fins a l’època moder-
na que es poden documentar edificacions 
similars a les detectades a la resta del solar. Si 
fem cas de la documentació històrica conser-
vada (villaverde, 2005), veiem que es parla 
d’un casalot amb una zona d’horts i patis 
sense més i que fins als segles xvi i xvii no es 
torna a edificar. Les restes arqueològiques 
conservades en aquest sector ens indiquen 
que ens trobem amb un edifici de planta 
rectangular amb una possible orientació 
nord-oest – sud-est, és a dir, paral·lela a 
l’actual traçat del carrer de Magdalenes,  
i que possiblement devia ocupar més espai 
que el del sector documentat, avançant 
l’estructura cap a la parcel·la veïna. Els murs 
que podrien formar part de l’edifici estan 
bastits en diverses fases: la primera és la 
formada per un sòcol de pedra i un alçat de 
tàpia; la segona, la construcció de pilars que 

què la secció és globular i el fons és còncau; 
caldrà escatir si aquesta diferència formal té 
algun reflex en la data de construcció. En 
general, estan amortitzades amb estrats 
heterogenis, de matriu argilosa amb força 
traces de cendres i carbons, així com mate- 
rial ceràmic. Algunes es tallen entre si, cosa 
que evidencia una sobreexplotació d’un 
espai molt delimitat. 

Al conjunt de sitges s’hi afegeix la documen-
tació de diversos forats de pal, la majoria 
sense una relació clara entre si, a excepció 
d’un conjunt més acotat de cinc forats de pal 
disposats, més o menys, en cercle. En darrer 
lloc, es documenta un negatiu de planta 
circular, de pràcticament 4 m de diàmetre, 
amortitzat amb estrats cendrosos i argilosos i 
de funció indeterminada, tot i que no és 
descabellat pensar que es podria tractar d’un 
fons de cabana o d’alguna estructura associa-
da a hàbitat. Esmentem el fet que és sobretot 
al sector de Magdalenes, 15, on es documen-
ten la majoria d’elements adscrits a aquesta 
fase cronològica, tot i que es tracta d’un mer 
problema de conservació, atès que, en aquest 
espai, les alteracions provocades per estruc-
tures posteriors són menors que en el cas del 
sector de Magdalenes, 13.

Època baixmedieval

En aquesta fase cronològica s’evidencien ja 
les primeres mostres d’urbanisme al solar del 
carrer de les Magdalenes. És evident que es 
diferencien diverses etapes d’ocupació, 
sobretot documentades gràcies al material 
ceràmic recuperat i entre les quals es detec-
ten moments de protourbanisme i moments 
en què les parcel·les documentades ja estan 
urbanitzades.

La primera etapa detectada es pot situar 
cronològicament entre el segle xii i principis 
del segle xiii al sector de Magdalenes, 13, 
entre els estrats d’anivellació altmedievals i 
les primeres estructures murals dels se-
gles xiii i xiv. Entre els elements documentats 
d’aquest moment hi ha dues sitges, de secció 
rectangular i fons còncau, amortitzades 
entorn del segle xiii, i dos retalls de funció 
indeterminada, ambdós de planta més o 
menys rectangular, de poca fondària,  
i amortitzats amb un estrat format per graves 
petites i mitjanes. Destaquem que un dels 
dos negatius arriba als 6,10 m de longitud i 
conserva a l’interior les restes d’un petit envà 
de tàpia que divideix l’estructura de forma 
transversal. A falta d’estudis concloents, 
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Aquestes reformes es representen en recons-
truccions de murs mitgers i murs de partició 
interna, reformes de fosses sèptiques amb 
amortitzacions i construccions de nou en 
nou per reaprofitar l’espai, etc., sense que 
s’esdevinguin canvis estructurals importants 
que afectin les edificacions medievals 
originals. La segona fase es data per docu-
mentació escrita (villaverde, 2005) del 
segle xviii i comporta un canvi substancial en 
les edificacions dels dos sectors. En el cas del 
número 13, les dues parcel·les medievals 
queden unificades en un sol espai en el qual 
es refà la paret mitgera que separa la parcel-
la número 13 de la seva veïna, la número 11,  
i s’amplia la superfície construïda amb 
l’aixecament d’un nou mur mitger que la 
separa de Magdalenes, 15. L’interior de  
la parcel·la es redistribueix amb la construc-
ció de dues botigues a la part del davant i un 
habitatge a la part del darrere.

En el cas de Magdalenes, 15, hem de pensar 
que s’enderroca el casalot medieval i es 
construeix un nou edifici que ocupa ja tot 
l’espai de la parcel·la delimitada als segles 
anteriors. Aquest nou edifici devia tenir un 
semisoterrani que es devia destinar a algun 
tipus d’activitat industrial: així ho ratifiquen 
els set dipòsits semisoterrats i altres elements 
associats que es documenten d’aquesta 
època. Aquest taller, però, no devia perdurar 
fins més enllà de finals del segle xix, quan 
s’arrasen les estructures industrials i es 
construeixen diversos àmbits destinats ja a 
habitatge.

La fase contemporània no implica gaires 
canvis, més enllà del ja esmentat de la finca 
de Magdalenes, 15; d’aquesta manera, 
perduren les estructures de finals de l’època 
moderna amb canvis, sobretot, en la cons-
trucció de noves xarxes d’evacuació d’aigua, 
que amortitzen les fosses sèptiques del 
segle xviii, i la construcció d’envans i pavi-
ments associats a les noves divisions internes 
de l’edifici.

Conclusions

Tal com hem esmentat a l’inici del text, 
presentem un petit esbós de conclusions 
generals que aglutinen tant les evidències 
documentades al sector del carrer de 
n’Amargós com les acabades de descriure del 
carrer de les Magdalenes. Es tracta de 
presentar de manera genèrica les diverses 
fases d’ocupació i esmentar-ne les caracterís-
tiques generals sense entrar en més detalls, 

devien sostenir arcs que devien crear espais 
diàfans, i, la tercera, la tapiada d’aquests arcs 
amb murs de carreuons. Aquesta dinàmica 
constructiva es documenta també en diversos 
dels edificis registrats al sector de n’Amar-
gós; sembla que l’estructura domèstica devia 
ocupar només el costat nord-est del sector i 
que la resta devia ser pati i zona de treball. 
Aquesta darrera funció es podria documen-
tar per l’existència de dos cups de planta 
circular, amb l’interior arrebossat amb 
morter hidràulic.

Època moderna

D’aquesta època en diferenciem dues fases. 
La primera data d’entre els segles xvi  
i xvii-xviii, quan es duen a terme petites 
reformes tant a les edificacions de Magdale-
nes, 13, com al casalot de Magdalenes, 15. 

A dalt, cup. Foto: Adriana 
Vilardell

A sota, mur amb diverses 
fases constructives. Foto: 
Ivan Salvadó
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segon moment, plenament altmedieval, situat 
cronològicament entre els segles ix i xi.

Com hem esmentat amb anterioritat, però, 
les restes arqueològiques identificades al 
llarg de tota l’excavació i que es poden 
adscriure a aquestes dues fases cronològiques 
no divergeixen tant entre si per parlar de dos 
moments ocupacionals diferenciats. 

Per a aquest horitzó cronològic disposem, 
d’una banda, de retalls de funció indetermi-
nada i conjunts de sitges que, en molts casos, 
estan tallades entre si i que fan referència a 
aquest context agropecuari, mentre que les 
evidències de dos forns, així com el gran 
retall amortitzat com a escombrera amb una 
gran quantitat de cendres, traces d’argila 
rubefactada i fauna amb evidències de 
processament, ens podrien estar indicant 
una fase més artesanal o protoindustrial.

Hi ha altres elements, però, que poden 
apuntar cap a evidències d’hàbitat. Es tracta 
de les restes, molt malmeses, d’una estructu-
ra de combustió, d’un possible fons de 
cabana i d’una fossa sèptica, excavada a 
redós d’un dels basaments de l’aqüeducte, 
que finalment restà inacabat.

Època baixmedieval (segles XII-XV)

En aquesta fase ja es documenta, cap a 
mitjan segle xiii, la urbanització de tots els 
sectors. Abans, però, ja es tenen evidències 
d’ocupació, sobretot al sector de Magdale- 
nes, 13, amb un gran retall de funció inde-
terminada i dos retalls més que podrien 
correspondre a fons de cabanes. 

A mitjan segle xiii se’ns presenten totes les 
parcel·les ben definides i construïdes.  
Les pautes a l’hora de bastir els murs mitgers 
i alguns de divisió interna són reiteratives i, 
sobretot, en els casos de les finques de 
n’Amargós, es veu clara la construcció 
coetània d’algunes d’aquestes estructures.

Com hem esmentat, es documenta una 
primera fase en què els murs estan formats 
per un sòcol de pedra i un paredat de tàpia. 
També, una segona fase en la qual els murs 
de tàpia són substituïts per murs de car-
reuons i es gestiona l’espai mitjançant la 
construcció de plantes diàfanes amb arcs que 
es tapien o no a voluntat, cosa que permet 
jugar amb l’extensió de les plantes dels 
edificis segons les necessitats dels propietaris. 
En darrer lloc, s’observa la tapiada definitiva 
d’alguns d’aquests arcs, fet que permet 

atès que encara queda per dur a terme tant 
l’inventari com altres estudis específics que 
ens permetran afinar molt més els resultats,  
i que ja seran presentats en la memòria i en 
futurs articles.

Esmentem, també, una certa divergència 
entre la tipologia i la cronologia de les restes 
conservades al sector de n’Amargós respecte 
de les conservades a la zona de Magdalenes, 
que, com ja hem comentat, són divergències 
totalment fortuïtes però que fan que en 
alguns moments es puguin produir visions 
esbiaixades. Així, mentre que al sector de 
Magdalenes tenim més restes tardoantigues i 
romanes, d’una banda, i menys estructures 
medievals, al sector de n’Amargós les evidèn-
cies més abundants són les relacionades amb 
l’època baixmedieval i contemporània.

Fase romana (segles I-IV)

Aquest horitzó cronològic aglutina les restes 
dels quatre basaments i part dels pilars de 
l’aqüeducte del Besòs,2 les restes molt 
malmeses d’una inhumació amb coberta de 
tègula a doble vessant i evidències d’activitat 
agropecuària en forma de rases de conreu i 
retalls de funció indeterminada. 

El material ceràmic recuperat en aquesta 
fase està en la majoria dels casos molt rodat,  
i el que es troba en millors condicions ens 
indica a hores d’ara una cronologia poc 
acurada entre el segle i i el segle iv dC.

El traçat de l’aqüeducte, com en molts altres 
casos, servia per articular la parcel·lació de 
l’espai al llarg de les diferents fases cronolò-
giques i la seva estructura es va conservar 
integrada a l’interior dels edificis medievals, 
moderns i contemporanis que s’han anat 
succeint al llarg del temps. 

Fase tardoantiga i altmedieval (segles V-XI)

Les restes documentades que es poden 
adscriure en aquest ampli horitzó cronològic 
indiquen la convivència d’activitats agrope-
cuàries amb elements de producció, possible-
ment artesana, sense que encara es pugui 
parlar d’evidències clares d’urbanisme.

Els materials ceràmics recuperats ens 
permeten identificar una fase més general 
que es pot datar d’entre els segles v i ix i un 

2. L’any 2016, davant els números 13-15 del carrer de Montsió, s’ha identificat part d’un altre 
basament de l’aqüeducte romà durant el control arqueològic d’una rasa de serveis. 
Informació cedida per la directora de la intervenció, Míriam Esqué (ATICS, SL).
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usuaris, i l’abandó definitiu de les finques 
amb el malbaratament consegüent de les 
estructures domèstiques.

La segona fase documentada, datada del 
voltant de finals del segle xviii, està més 
relacionada amb el període de postguerra 
que viu la ciutat després de la guerra de 
Successió, després d’haver patit el setge  
del 1713-1714, quan encara no s’havia 
recuperat dels fets bèl·lics anteriors. Aquest 
fet genera novament l’abandó i la destrucció 
d’edificis que en alguns casos van trigar 
gairebé una dècada a ésser reconstruïts.

En aquest cas, les reformes dels edificis són 
més profundes i sovint impliquen l’enderroc 
total de l’estructura. Aquesta fase es docu-
menta d’una manera claríssima en els 
edificis dels sectors de Magdalenes, on s’ha 
trobat documentació (villaverde, 2005) que 
parla de les obres de reforma de la finca del 
carrer de les Magdalenes, 13, enderrocada i 
bastida pràcticament de nou entorn del 1794 
i, en el cas de l’edifici del carrer de les 
Magdalenes, 15, les reformes sembla que es 
duen a terme entre el 1773 i el 1776.

En el cas dels edificis documentats al sector 
de n’Amargós, les estructures perduren 
encara alguns anys més.

Època contemporània (segles XIX - XX)

En aquesta fase, els canvis més contundents 
es documenten al sector de n’Amargós, on es 
registra la reunificació de totes les propietats 
identificades en una sola mà, al voltant de la 
primera meitat del segle xix, cosa que genera 
l’enderroc de les finques medievals i moder-
nes, l’abolició de l’antic parcel·lari i la 
construcció de tres edificis nous que han 
perdurat fins al moment de l’enderroc de 
principis del segle xxi. Es tracta de tres 
finques amb la mateixa orientació sud-oest 
– nord-est que les baixmedievals, i que 
delimiten amb els mateixos elements, això és, 
al sud-oest, el carrer de n’Amargós, i al 
nord-est, la línia de l’aqüeducte. Els nous 
edificis estan construïts amb riostes que 
s’articulen entorn de dos patis de llums, un 
dels quals conserva un pou. Curiosament es 
manté la línia de mur que delimita una de 
les parcel·les, l’única que ha perdurat des  
de mitjan segle xiii fins a l’actualitat.

En el cas de Magdalenes, es mantenen sense 

consolidar l’estructura de les finques amb la 
forma ja esmentada d’edifici entre mitgeres, 
de planta rectangular amb zona de pati o 
hort a la part posterior. Les parcel·les també 
es poden identificar a partir de l’existència 
de les fosses sèptiques ubicades a la part 
posterior; totes les que foren documentades 
durant l’excavació, a excepció de les ubicades 
al sector de Magdalenes, 15, estan adossades 
o formant part de l’estructura de l’aqüeducte 
romà i, en alguns casos, fins i tot els murs 
mitgers que separen les finques de n’Amar-
gós i Magdalenes. Aquests pous estan 
amortitzats amb una gran quantitat de 
fragments d’atuells ceràmics, fet que permet 
acotar el moment del seu abandó d’una 
manera acurada.3 Totes les finques també 
disposen d’una fossa sèptica que els submi-
nistra l’aigua i que en la majoria dels casos 
perdura fins ben entrada l’època moderna.

Època moderna (segles XVI-XVIII)

Aquest context cronològic es pot subdividir 
en dues fases molt clares, una primera que va 
des del segle xvi fins a principis del segle xviii 
i una segona de finals del segle xviii.

A la primera fase s’observa que es manté tant 
la parcel·lació establerta en l’època medieval 
com les estructures bastides en aquests 
segles. D’altra banda, però, s’observa que la 
planta original dels edificis entre mitgeres 
evoluciona cap a l’ocupació total de l’espai 
de la parcel·la i s’amortitzen moltes de les 
fosses sèptiques, les sitges i els pous docu-
mentats en fases anteriors; també, en aquesta 
part del pati s’edifica. D’aquest moment 
també són petites reformes dels murs mitgers 
i divisions interiors que reforcen o substituei-
xen trams de murs malmesos al llarg dels 
segles.

Aquesta primera remodelació, datada 
sobretot del voltant de la segona meitat del 
segle xvii, es relaciona amb un moment 
d’abandonament de la ciutat d’una part de la 
població i, per tant, de les cases i altres 
propietats, fets documentats al solar intervin-
gut, a causa tant de l’epidèmia de pesta del 
1651 com del desenllaç de la guerra dels 
Segadors, que provocà el setge de Barcelona 
entre el 1651 i el 1652. L’alta mortaldat 
relacionada amb els dos fets històrics també 
implica el no-retorn dels propietaris i els 

3. Les amortitzacions de les diverses fosses sèptiques ens permeten establir l’abandó de les 
estructures des de finals del segle xiv fins al segle xvii.
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canvis els edificis construïts a finals del 
segle xviii, tot i que es documenten petites 
reformes relacionades amb l’adequació de la 
xarxa de clavegueram i la redistribució de 
l’interior dels edificis. En el cas de la finca 
del carrer de les Magdalenes, 15, es detecten 
canvis en la funció de la planta baixa: s’amor-
titza el semisoterrani amb dipòsits d’època 
moderna i s’adapta a nous usos industrials 
amb la construcció d’algun element que 
devia deixar una rodera marcada al pavi-
ment, i algun tipus de sínia, i que sembla que 
van perdurar fins ben entrat el segle xx, 
moment en què s’amortitza la zona industrial 
i es reforma com a habitatge.  n Adriana 
Vilardell Fernàndez
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Carrer de Marlet, 1 
Carrer de l’Arc de Sant Ramon del 
Call, 6B-8B

Cronologia: Segles I-V dC.
Paraules clau: Canalització. Murs.

Els treballs realitzats han consistit en l’am- 
pliació d’un dels sondeigs realitzats durant  
la intervenció de l’any 2008 al mateix edifici, 
que va ser dirigida per l’arqueòleg Jordi  
Serra Molinos. Així mateix, s’ha efectuat el 
seguiment arqueològic dels primers rebaixos 
al subsòl associats amb l’inici de les obres de 
rehabilitació de l’edifici. L’ampliació del 
sondeig s’ha dut a terme al soterrani (arran 
del seu mur nord-est), on a la intervenció 
anterior es va documentar un estrat de 
rebliment, amb materials de cronologia 
romana.1 L’objectiu de l’ampliació ha estat 
localitzar la possible existència de restes 
d’aquest període associades amb el rebli-
ment. Val a dir que la intervenció arqueològi-
ca ha continuat l’any 2016 en altres punts de 
la planta baixa. 

Quant a la ubicació en el conjunt de la ciutat, 
l’edifici se situa a l’interior del recinte 

emmurallat de la ciutat romana, en el seu 
quadrant est, en una zona molt propera al 
fòrum. A l’època medieval, en aquesta àrea 
s’hi va ubicar el call jueu. Amb relació a 
l’ocupació jueva, cal destacar la recuperació 
d’una làpida amb una inscripció en hebreu 
(«Pia almoina / de rabí Samuel ha-Sardí. La 
seva llum sempre roman encesa») durant els 
treballs d’enderroc de l’edifici existent, l’any 
1820, abans de la construcció de l’edifici 
actual. A la façana del carrer de Marlet hi ha 
actualment una còpia d’aquesta làpida i 
l’original es conserva al Museu d’Història de 
Barcelona.

A partir de la intervenció arqueològica s’ha 
pogut constatar que el rebliment localitzat 
durant els treballs anteriors corresponia al 
nivell d’amortització d’un seguit d’estructu-
res d’època romana (segles i-v dC): una 
canalització, que aprofitava un mur anterior i 
que, en el moment en què va ser amortitzada, 
s’hi va fonamentar al damunt un darrer mur. 
Cal destacar la localització d’aquestes estruc-
tures al subsòl del soterrani de l’edifici, que 
mostren la pujada de nivell que es devia dur a 
terme possiblement en època tardoantiga o 
altmedieval. En aquest sentit, les estructures 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Marlet, 1 / 
Carrer de l’Arc de Sant 
Ramon del Call, 6B-8B

Districte
Ciutat Vella

Dates
31 agost – 30 setembre 
de 2015

Codi
085/15

Motiu
Rehabilitació de l’edifici

Promotor/Propietari
Heritage Road, SL

Direcció tècnica
Gemma Caballé Crivillés 

Equip
Maria Pujals Bultó, 
Mònica Viamonte Solé

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols
Maria Pujals Bultó 
(Arkpadoc, SCP)

Fotografia
Gemma Caballé Crivillés

 

1. Informació extreta de la memòria provisional de la intervenció arqueològica, facilitada per 
l’arqueòleg Jordi Serra.

Estructures d’època romana documentades. 
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geològic. Els murs estaven bastits amb pedres 
de mida petita i mitjana, disposades de 
manera regular i lligades amb morter de 
calç; pel que fa a la base, la configuraven 
lloses planes de mida mitjana i amb el mateix 
morter del lligam dels murs. Per les seves 
característiques, la canalització devia estar 
associada a la circulació d’aigua.

Aquesta estructura va ser amortitzada mitjan-
çant la construcció d’un nou tancament, que 
recolzava al damunt de les seves lloses de 
coberta i que reparava el tram del mur que 
anteriorment havia estat parcialment des-
muntat per construir la canalització. La cara 
nord-oest del tancament la definia un mur 
que estava construït amb pedres de mida 
gran i mitjana, lligades amb argila. Pel que fa 
a la cara sud-est, la configurava un mur bastit 
amb pedres de mida mitjana i petita, sense 
una disposició ordenada i lligades amb 
abundant morter de calç; el mateix morter 
revestia la cara exterior del mur. Per les seves 
característiques, aquest mur devia estar 
associat a una possible estructura soterrada, 
la base de la qual devia aprofitar (a la part 
documentada) una de les lloses de coberta 
de la canalització. Aquesta hipotètica estruc-
tura devia haver estat desmuntada i tan sols 
se n’ha documentat la unitat estratigràfica 
negativa corresponent al desmuntatge. 
n Gemma Caballé Crivillés 

de cronologia medieval localitzades durant la 
intervenció de l’any 2008 se situaven al subsòl 
de la planta baixa de l’edifici i corresponien a 
fonamentacions de murs i estructures.

Del conjunt d’estructures documentades, la 
més antiga corresponia a un mur de tanca-
ment, que discorria en perpendicular 
respecte al mur del soterrani (amb direcció 
nord-est – sud-oest). Estava bastit amb pedres 
treballades, de mida mitjana, disposades 
regularment i lligades amb argila; se n’han 
documentat dues filades. L’extrem nord-est 
del mur es va desmuntar en el moment de la 
construcció de la canalització, que discorria 
en perpendicular respecte al mur i tenia una 
secció rectangular, amb una coberta de llosa. 
Els murs de tancament i la base de circulació 
se situaven a l’interior d’un retall a l’estrat 

A dalt, interior de la 
canalització. 

A sota, murs anterior i 
posterior a la canalització.
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Mercat de Sant Antoni

Cronologia: Alt Imperi romà. Època moderna.
Paraules clau: Via Augusta. Necròpolis romana. 
Centuriació. Baluard de Sant Antoni. Contraescarpa. 
Col·lector. Estintolament

El solar que ocupa el Mercat de Sant Antoni 
ha estat objecte de diverses intervencions 
arqueològiques d’ençà que, entre els mesos 
de març i maig de 2007, es van fer les 
primeres rases de sondeig. El resultat 
d’aquestes intervencions ha estat la localitza-
ció de nombroses restes arqueològiques que 
permeten completar el coneixement històric 
sobre una part de l’espai més immediat que 
es troba extramurs de la ciutat i, en especial, 
de la seva xarxa viària i dels sistemes defen-
sius. Fruit del treball conjunt entre l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona, l’Insti- 
tut de Cultura de Barcelona, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya i els tècnics redactors del projecte 
de reforma del Mercat de Sant Antoni, el 
projecte inicial s’ha anat modificant en 
paral·lel als resultats obtinguts de la inter-
venció arqueològica i, d’aquesta manera, ha 

estat possible conservar bona part de les 
estructures documentades.

En aquest article es detallen els treballs de 
supervisió arqueològica i de conservació 
preventiva realitzats durant els processos de 
reforç estructural o estintolament del 
jaciment romà i de les estructures defensives 
d’època moderna, que s’han preservat i 
s’integraran en la futura estructura del 
soterrani del nou mercat. 

Restes romanes

En el curs de la fase d’excavació arqueològi-
ca sota la llosa d’estintolament del mercat, es 
van localitzar, al pati del carrer del Comte 
Borrell, restes d’època romana correspo-
nents a un tram del branc costaner de la via 
Augusta amb estructures funeràries a sengles 
costats. Un cop corroborat l’estat de conser-
vació i el gran valor patrimonial del conjunt, 
que a més inclou la traça d’un dels eixos de 
la centuriació de l’ager de Bàrcino, es va 

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

Dates
Gener-desembre de 2015

Codis
003/12 i 074/14

Motiu
Execució del projecte de 
remodelació del Mercat 
de Sant Antoni

Promotor/Propietari
Institut Municipal de 
Mercats de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa adjudicatària
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL, 
Gamarra & García, 
Conservació i restauració, 
SL

Direcció tècnica
Emiliano Hinojo García, 
Alejandra Miró Mangin

Equip
Coordinació 
arqueològica: Antoni Rigo
Coordinació de 
restauració: Agustín 
Gamarra
Tècnic de suport: Alba 
Tenza

Aixecament de 
planimetria 
Mario Granollers, Pedro 
Collado (UTE Sant Antoni 
Fase II), Tecnitop

Digitalització de plànols
Mario Granollers Mesa, 
Emiliano Hinojo 

Fotografia
Emiliano Hinojo, 
Alejandra Miró

Treballs d’estintolament de la superfície de les restes romanes. Foto: Emiliano Hinojo
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sota les restes arqueològiques, un total de 21 
bigues de caixó d’acer de secció quadrada 
(d’1 per 1 m de costat). Aquestes bigues de 
caixó, mentre s’efectuava l’excavació i la 
construcció de les plantes subterrànies, 
recolzaven provisionalment sobre micropi-
lons verticals que foren enretirats un cop es 
va executar el forjat de la planta –1, ja que, 
en darrer lloc, és el que hauria de suportar 
les càrregues. 

Respecte als treballs arqueològics i de 
restauració efectuats en aquesta fase de la 
intervenció, en primer lloc, un cop documen-
tades i desmuntades les restes que no es 
conservarien, es va fer el control de les 
remocions de terres de tot el perímetre 
exterior del jaciment fins a la cota d’execució 
de les bigues de caixó, que es corresponia 
amb el nivell de circulació del forjat de la 
planta –1. Simultàniament, en el perímetre 
exterior s’anaven fent les perforacions de les 
estructures de micropilons verticals que 
s’encarregarien de sustentar els tubs d’acer. 
En ambdós casos, els objectius d’aquesta 
intervenció eren, d’una banda, que en cap 
cas les restes arqueològiques conservades no 
quedessin afectades o malmeses i, de l’altra, 
detectar la possible presència de noves 
estructures o estratigrafia no documentada.

Posteriorment, es van iniciar els treballs de 
perforació horitzontal per sota de les restes.  
El procediment consistia, en primer lloc, en 
l’excavació manual d’un pou d’atac o de guia 
amb les mateixes dimensions de la biga de 
caixó. A continuació es col·locava la guia en 
un bastidor i s’iniciava l’extracció manual de 
terres des de l’interior. A mesura que s’excava-
va un front, amb un gruix d’entre 20 i 30 cm, 
s’anava clavant la biga de caixó mitjançant un 
equip de cilindres hidràulics. A causa de la 
llum de l’espai que s’havia d’estintolar, amb 
un màxim de 18 m, cada biga de caixó podia 
estar formada per diferents seccions  
que s’anaven soldant i empenyent fins que 
travessava tota la superfície del jaciment. Cal 
destacar que en tot moment l’equip de 
topògrafs de l’obra mesurava i controlava 
l’alineació i el posicionament correcte de 
cadascuna de les bigues de caixó.

Encara que es va preveure que les perfora- 
cions no afectarien en cap moment l’estrati-
grafia o les estructures arqueològiques 
conservades, igualment es va fer un segui-
ment de l’execució. En concret, d’una banda, 
es van revisar les terres que s’anaven extra-
ient per determinar la presència de possibles 
restes de les quals no es tenia coneixement. 

modificar el projecte arquitectònic inicial 
per permetre integrar una part d’aquestes 
restes en el nou edifici del mercat (aproxima-
dament una superfície de 350 m2). No 
obstant això, per garantir la viabilitat del 
projecte del mercat, la conservació de les 
estructures arqueològiques no podia com-
prometre la construcció de les quatre plantes 
subterrànies.

La situació del jaciment, a mig nivell del 
primer soterrani, feia necessari adoptar un 
sistema d’estintolament provisional per 
poder continuar el buidatge de terres  
per sota. La solució tècnica per efectuar els 
treballs s’havia d’encabir entre la cota 
inferior del jaciment i la superior del forjat 
de la planta –1, és a dir, a una alçària 
d’1,70 m. El procediment pel qual es va optar 
finalment consistia a clavar horitzontalment, 

A dalt, rebaixos efectuats 
sota el sector romà. Foto: 
Emiliano Hinojo

A sota, fissurímetre 
instal·lat en una de les 
esquerdes del jaciment 
romà. Foto: Alejandra 
Miró
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segons els treballs que s’havien de dur a 
terme, es va incrementar la periodicitat de 
les lectures.

A més a més, es va proposar el control de 
l’assentament del jaciment mitjançant la 
instal·lació d’una malla reticular de claus 
d’anivellació, que també es mesuraven 
topogràficament cada quinze dies. Aquesta 
proposta es va considerar necessària per 
observar el comportament del jaciment 
durant les obres d’estintolament i la relació 
de l’assentament amb les fissures i les 
esquerdes. 

Durant les feines d’extracció de terres que 
afectaven directament el conjunt arqueològic 
es va observar, a través de les gràfiques de les 
mesures, que el terreny va patir un moviment 
significatiu, tant a l’assentament com a les 
fissures. En cap cas, aquesta deformació, 
d’uns 2 mm, aproximadament, no es va 
considerar perillosa per a l’estabilitat del 
conjunt, però sí determinant per a un estudi 
futur de la seva conservació i feines de 
restauració. Una vegada acabades aquestes 
feines d’extracció, les gràfiques van anar 
mostrant una estabilització progressiva del 
terreny.

Les lectures d’aquests aparells es continuen 
fent amb una periodicitat variable entre 
quinzenal i mensual fins a la finalització de 
les obres de reforma del mercat.

Cal dir que tan sols es van recuperar alguns 
fragments de ceràmica procedents dels 
rebliments dels pous d’època baixmedieval 
que tallaven l’estratigrafia d’època romana i 
el terreny geològic. D’altra banda, també 
s’anava inspeccionant la superfície del 
jaciment per comprovar si els treballs de 
perforació en comprometien la integritat. 

Un cop estintolat el jaciment de manera 
provisional i construïda la biga de lligament 
que envoltava la superfície de les restes 
conservades, es van iniciar els rebaixos i els 
moviments de terra per sota de l’estructura 
de bigues de caixó. Posteriorment, quan es 
van executar els forjats per sota de les restes 
arqueològiques, es va fer el control de la 
retirada de les estructures d’estintolament 
provisionals o micropilons verticals. 

Durant aquest procés es va observar l’apari-
ció d’algunes fissures i esquerdes en el 
jaciment provocades tant per les perforacions 
com per la pèrdua d’humitat del terreny. Per 
controlar el comportament d’aquestes 
fissures i esquerdes, es va fer una neteja 
mecànica general de la superfície del jaci-
ment per poder fer un aixecament acurat de 
les seves trajectòries, així com per determi-
nar la causa o l’origen de cadascuna. Efec- 
tuat aquest aixecament, es va poder resseguir 
una esquerda amb una trajectòria contínua, 
que travessava pràcticament la totalitat del 
jaciment i que coincidia amb l’alienació 
geomètrica d’una de les bigues de caixó. 
D’altra banda, també es van detectar altres 
fissures, que, malgrat que no eren tan 
compromeses, mostraven una rellevància 
prou important per també ser controlades.

Davant d’aquesta problemàtica, l’equip de 
restauradors, amb la finalitat de fer un 
seguiment de les esquerdes enregistrades, va 
aconsellar instal·lar fissurímetres, deformò-
metres o mesuradors de juntes de control 
manual mitjançant un comparador amb un 
marge d’error de 0,01 mm. La ubicació 
d’aquests aparells es va determinar en funció 
de les zones més conflictives, com era el  
cas del perímetre del jaciment, ja que una 
part de les estructures arqueològiques 
conservades estaven seccionades, com també 
de l’esquerda que travessava tota la superfí-
cie. Cal dir que la instal·lació d’aquests 
aparells no perjudicava en cap cas la conser-
vació de les restes i, a més, permetia un 
control periòdic del comportament de les 
fissures. En aquest sentit, es van determinar 
lectures quinzenals fins a la finalització de 
les tasques d’estintolament, i puntualment, 

Lectura d’un dels fissurímetres instal·lats a la superfície 
del sector romà. Foto: Alejandra Miró
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Completats els rebaixos de les terres inferiors 
i construïts part dels forjats de les plantes 
subterrànies, es va tallar amb fil de diamant 
el sobrant del fonament del tram corb de la 
contraescarpa, entre 30 i 40 cm, ja que 
intercedia en l’execució del forjat de la 
planta -1. Una vegada construïts tots els 
forjats, la part inferior del tram rectilini de la 
contraescarpa que no recolzava directament 
sobre el forjat de la planta -1 es va reblir amb 
formigó i morter d’alta resistència. Final-
ment, es va retirar l’estructura d’estintolament 
provisional i, d’aquesta manera, les càrregues 
es van transferir al forjat inferior.

En tot moment es va controlar visualment i 
topogràfica el comportament i l’assentament 
de les estructures arqueològiques en el nou 
forjat. Els danys o afectacions detectats van 
ser mínims, ja que tan sols es va poder 
apreciar l’aparició d’una fissura en sentit 
vertical en el parament de la part central del 
tram corb de la contraescarpa.

Col·lector

En la fase d’excavació arqueològica es va 
descobrir una obra auxiliar relacionada amb 
el sistema defensiu d’època moderna inter-
pretada com un col·lector o canalització 
soterrada de grans dimensions. D’aquesta 
estructura, ubicada entre el glacis i el camí 
cobert, es va preservar el tram més pròxim a 
la part posterior de la contraescarpa. El 
procediment d’estintolament provisional va 
ser molt similar al que es va fer a la contraes-
carpa. Bàsicament va consistir, en primer 
terme, en la perforació de micropilons a 
l’exterior de l’estructura, dos per cada costat. 
A continuació es van fer una sèrie de perfora-
cions transversals just per sota de la base del 
col·lector per introduir-hi unes bigues 
d’acer. Els extrems d’aquestes bigues, que 
sobresortien de l’estructura, recolzaven sobre 
altres bigues longitudinals que, al seu torn, 

Contraescarpa 

La localització d’una part del baluard de Sant 
Antoni en els primers sondeigs arqueològics 
practicats al subsòl del mercat va permetre, 
des del principi, preveure la seva integració 
en el projecte de reforma, i també la integra-
ció d’un petit tram de la contraescarpa. 
Posteriorment, en el decurs de l’execució  
de l’obra, davant la magnitud i el bon estat de 
conservació de la contraescarpa es va decidir 
mantenir la major part del seu traçat. 

Com en el cas de les restes romanes, a fi de 
garantir la construcció de les noves plantes 
subterrànies del mercat per sota de la 
contraescarpa, era necessari executar un 
estintolament.

Per tant, una vegada eliminats els trams que 
no es preservarien, els treballs d’estintola-
ment es van iniciar amb la perforació vertical 
d’una retícula de micropilons, que es 
disposaven a banda i banda de la contraes-
carpa separats entre si per una distància 
d’uns 3 m, tant en sentit longitudinal com 
transversal. Ancorats en el terreny, la seva 
funció era la de sustentar la contraescarpa 
fins que no s’executés el forjat de la planta -1, 
en el qual descansaria definitivament.

A continuació, al fonament de la contra- 
escarpa es van practicar una sèrie de perfora-
cions horitzontals mitjançant una broca 
circular de diamant. En aquests orificis, sepa-
rats per uns 3,75 cm entre eixos, es van 
col·locar bigues d’acer d’uns 3,20 m de longi-
tud amb un rebliment de morter. Els extrems 
d’aquestes bigues descansaven en bigues 
longitudinals que resseguien l’exterior 
d’ambdues cares del mur i, al seu torn, 
aquestes bigues transmetien tota la càrrega 
als micropilons verticals fets amb anteriori-
tat. Posteriorment, a mesura que s’anaven 
rebaixant els nivells de terres de les plantes 
inferiors s’anava enriostant l’estructura de 
micropilons per evitar-ne la deformació.

A l’esquerra, treballs 
d’estintolament 
provisional del tram 
rectilini de la 
contraescarpa. Foto: 
Emiliano Hinojo

A la dreta, treballs 
d’estintolament 
provisional del tram corb 
de la contraescarpa. Foto: 
Emiliano Hinojo



122 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

transmetien les càrregues als micropilons. 
Aquesta estructura d’estintolament provisio-
nal va permetre excavar les terres inferiors i 
construir després els forjats de les plantes 
subterrànies.

Com que el col·lector es trobava a una cota 
més elevada que el nivell de circulació de la 
planta –1, era necessari construir una base 
perquè l’estructura pogués recolzar sobre el 
forjat de manera definitiva. Amb aquesta 
finalitat, a la part inferior d’ambdós costats 
es van bastir dos murs longitudinals de 
formigó. Finalment, i amb el mateix procedi-
ment i de manera simultània al desestinto- 
lament de la contraescarpa, es va fer el 
control del tall i la retirada dels micropilons 
provisionals.  n Emiliano Hinojo García, 
Alejandra Miró Mangin
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A dalt, treballs 
d’estintolament 
provisional del col·lector. 
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A sota, vista general del 
nou soterrani del mercat 
amb les estructures 
arqueològiques 
estintolades 
provisionalment. Foto: 
Emiliano Hinojo
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Carrer de Montevideo, 13

Cronologia: Segles XIX–XX.
Paraules clau: Mines d’aigua. Rafael Patxot. Reial 
Monestir de Santa Maria de Pedralbes.

El solar objecte de la intervenció arqueològi-
ca se situa just per damunt del monestir de 
Pedralbes, amb una ocupació continuada des 
de la seva fundació, l’any 1326, per Elisen- 
da de Montcada, fins a l’actualitat. Es tracta, 
doncs, d’una zona d’alta expectativa arqueo-
lògica. 

El terreny fou propietat de Rafael Patxot i 
Jubert, un ric financer, científic i mecenes 
que l’any 1853 va comprar el solar, juntament 
amb altres finques, a la barriada de Pedral-
bes de l’aleshores municipi de Sant Vicenç de 
Sarrià. 

Actualment és propietat de l’escola Betània- 
Patmos, que està duent a terme un projecte 
d’ampliació de les seves instal·lacions. 
Durant el seguiment arqueològic de les 
obres han estat identificats un seguit de 
canalitzacions i mines d’aigua datades 
d’entre el segle xix i el segle xx.

Es tenia coneixement de l’existència d’una 
mina-canalització d’aigua a l’indret que, 
actualment, encara abasteix el monestir de 
Pedralbes. En un moment indeterminat, a la 
segona meitat del segle xx, part d’aquesta 
mina fou substituïda per una canalització de 
PVC. Amb tot, la mina original ha pogut ser 
identificada. Es tracta d’una estructura feta a 
base de dos sòlids murs de 0,30 per 0,50 m 
que es fonamenten directament sobre el 
substrat rocós. Els murs d’1,10 m d’alçària 
són coronats per una volta de maons dispo-
sats a sardinell o plec de llibre, de 0,80 m 
d’alçària. La base per on circulava l’aigua és 
feta amb lloses i morter hidràulic. 

Segons la bibliografia disponible, l’any 1856 
Rafael Patxot va fer obrir diversos pous de 
captació d’aigua a la seva finca per abastir la 
casa de nova construcció que va aixecar al 
carrer de la Salut i per regar les vinyes que hi 
tenia. Aquests treballs van molestar l’abades-
sa del monestir de Santa Maria de Pedralbes, 
que va queixar-se, ja que considerava que 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Montevideo, 13

Districtes
Les Corts i Sarrià-Sant 
Gervasi

Dates
21 setembre – 9 octubre 
de 2015

Codi
051/15

Motiu
Construcció d’un nou 
edifici d’educació infantil 
i d’un aparcament 
soterrat

Promotor/Propietari
Fundació Privada 
Betània-Patmos 

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica
Òscar de Castro López

Equip
Óscar Varas

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

Mina d’aigua.
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probablement feia les funcions de captació, 
tot i que una ampliació del repartidor en 
època contemporània la secciona. Relacionat 
amb aquesta bassa s’ha identificat un tram 
de reg fet a base de pedres lligades amb 
morter de calç sobre una superfície de 
maons. Ambdues estructures podrien estar 
en relació amb la part d’aigua que devia 
correspondre al propietari de la finca per 
regar les vinyes i abastir la casa que es féu 
construir a la zona.  n Òscar de Castro 
López
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perjudicaria el monestir. Al final van arribar 
a un acord de repartiment de l’aigua extreta 
i van convenir la construcció d’un repartidor, 
repartidor que encara es conserva i que 
conté a l’interior una placa commemorativa 
de l’acord que el va fer possible. 

És a aquest repartidor on es dirigeixen totes 
les canalitzacions identificades, cinc en total. 
La canalització més antiga s’adossa al 
substrat rocós (granit) de la pedrera i, un 
cop reblerta de sediment, s’amortitza i és 
substituïda per una de nova construcció al 
costat, en un procés que es produeix, com a 
mínim, en tres ocasions.

Des del punt de vista constructiu hi ha força 
diversitat. La canalització més antiga és feta 
amb un tub ceràmic de pocs centímetres de 
diàmetre cobert amb pedres i morter de calç. 
També s’hi localitzen parts fetes amb teules 
invertides situades a l’interior de calaixos 
construïts amb grans blocs de pedres sense 
escairar i coberts de pedruscall. Les canalit-
zacions més tardanes són fetes amb maons 
dins de fortes estructures de morter de calç i 
pedra. 

Adossats al repartidor d’aigües s’han localit-
zat una bassa i un reg. La bassa es compon 
de dos cossos. El més ben conservat és una 
estructura rectangular de 3 per 1,5 m i  
una alçària conservada de 0,90 cm. Les 
parets externes són fetes amb pedres lligades 
amb morter, d’aparença sòlida, i la base és 
feta amb maons. L’estructura té un canal 
d’entrada a la part nord i una estructura que 

A l’esquerra, làpida del 
repartidor de la mina 
d’aigua que travessava la 
vinya d’en Patxot, on 
actualment hi ha l'escola 
Betània-Patmos. Extret de 
ciurans, 2014. Fundació 
Privada Betània-Patmos. 
Foto: Ramón Colías

A la dreta, conjunt de la 
bassa i el reg identificats.
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Muralla romana

Cronologia: Èpoques romana, medieval, moderna i 
contemporània.
Paraules clau: Muralla romana. Ocupació 
extramurs.

Entre els mesos de novembre del 2015 i març 
del 2016 es va efectuar una intervenció 
arqueològica al llarg del perímetre de la 
muralla romana de Bàrcino situada al carrer 
de la Tapineria i la de plaça de Ramon 
Berenguer el Gran.1 En concret, es va treba-
llar a la zona que ocupava el jardinet perime-
tral de la muralla entre la torre 8 i la 17. 
L’objectiu era sanejar la superfície de terres 
contaminades per remocions i actua- 
cions continuades per documentar tot el 
sòcol de la muralla. Malauradament, aquestes 
tasques no es van poder fer en tota l’extensió 
prevista per diversos motius. El primer,  
i sobretot a l’àrea del Museu Marès, per 

l’abundància de serveis actuals que havien de 
quedar in situ. En segon terme, la necessitat 
de conservar arbres per la seva singularitat 
va obligar a deixar un perímetre de protec-
ció al seu voltant, cosa que va reduir conside-
rablement l’actuació arqueològica en alguns 
indrets i va deixar sense documentar  
alguns trams de sòcol i fonamentació de la 
muralla i torres. També quedava implícita, 
en aquesta intervenció, la realització de 
sondeigs i excavació manual en àrees concre-
tes a fi de recopilar informació per afinar la 
datació de la muralla i contrastar les dades 
obtingudes amb les aconseguides en altres 
indrets. Igualment, es pretenia confirmar la 
presència d’edificacions romanes fora 
muralles i la possible existència de fossat en 
aquesta zona.

Com a resultat de la intervenció, hem pogut 
documentar bona part del sòcol de la 
muralla i de la seva fonamentació. També 
s’han exhumat un conjunt d’estructures 
d’època altimperial, fet que ens ha permès 
confirmar la presència d’edificacions extra-
murs, i a tocar del potent element defensiu, 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ
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Muralla romana
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BIM/SA / Ajuntament de 
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Devesa, Pere Lluís 
Artigues Conesa
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1. A partir d’aquesta data fins a l’agost del 2016 es va continuar treballant en alguns dels 
sectors, tot i que ja no es va treballar de manera extensiva, sinó en llocs puntuals, on es feien 
tasques de control de rases i sondeigs. Aquestes darreres actuacions es descriuran a l’Anuari 
de l’any 2016.

Planta general de la intervenció amb la ubicació de les torres romanes. Dibuix: Mario Granollers
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nització de l’indret. La intenció del rebaix 
era sanejar tot el sector i veure l’estat de 
conservació de les restes. Aquí no es va poder 
fer una excavació exhaustiva, sinó que només 
es van identificar en planta les estructures  
i es va excavar algun element. És per aquesta 
raó que no s’ha aconseguit una cronologia 
fiable de les restes. La majoria d’aquestes 
restes responen a estructures modernes i 
contemporànies. Les estructures formen part 
dels habitatges situats en aquest punt en 
aquestes èpoques. Així, podem parlar de 
sistemes de desguàs d’aigües, dipòsits o pous 
morts, alguna fonamentació i dos pous de 
planta circular d’obra mixta de pedra i 
maons lligats amb morter de calç. Un dels 
pous va ser excavat parcialment i se’n va 
poder datar l’amortització d’entre finals del 
segle xvii i principis del segle xviii. Cal 
destacar que, malgrat que no es van localit-
zar estructures d’època romana, sí que 
podem afirmar que al sector es conserva 
estratigrafia romana, la qual, pel material 
recuperat, podríem situar entre els segles ii  
i iii dC. Els nivells semblen formats per 
sedimentació i abocaments. L’estudi prelimi-
nar de sedimentologia que està duent a 
terme la Universitat de Barcelona demostra 
que en aquest punt s’havien estancat aigües, 
cosa que ens fa pensar que, malgrat les cotes 
en què ens trobem, podríem estar en un 
extrem del fossat documentat a l’avinguda de 
la Catedral o en una depressió inundable. 
Pel que fa a la muralla, el tram és completa-
ment nou, i no s’ha localitzat cap element 
que pugui indicar que conservi carreus 
originals in situ.

Sector de les torres 9, 10 i 11 (davant la 
façana del Museu Frederic Marès)

Aquest tram no quedava afectat per la cota 
d’obra de la futura urbanització. El projecte 
preveia que aquesta àrea fos reomplerta amb 
terres fins a arribar a la cota actual del carrer 
de la Tapineria i de les portes de servei i 
d’emergència del Museu Frederic Marès. 
Malgrat tot, es va fer el rebaix per sanejar 
l’àrea i comprovar l’existència de restes 
arqueològiques i el seu estat de conservació. 
Malauradament, la gran abundància de 
serveis antics i moderns va fer pràcticament 
impossible aconseguir cotes arqueològiques 
d’interès. A banda de serveis en ús (llum, 
gas, fibra òptica i albellons), es va documen-
tar part del que pensem que devia ser el 
col·lector central de l’antic carrer de la 
Tapineria amb diverses reformes i brancs.

abans de la reforma murària, com ja s’havia 
vist en altres punts de la ciutat. Igualment, 
s’han documentat nivells baiximperials 
d’anivellacions a la zona, sitges altmedievals i 
estructures modernes i contemporànies 
associades a les edificacions que formaven 
part del carrer de la Tapineria, que van ser 
enderrocades a principis del segle xx amb 
l’obertura de la via Laietana.

Val a dir que, als anys quaranta del segle 
passat, Agustí Duran i Sanpere va dur a 
terme una sèrie d’actuacions amb l’objectiu 
de reforçar la torre 15, que suporta el pes del 
campanar de la capella de Santa Àgata  
del Palau Reial, i de documentar la muralla 
entre la torre 13 i la 16. Aquestes feines van 
implicar l’obertura d’una rasa perimetral 
d’1 m d’amplada entre aquestes dues torres, 
que, malauradament, ens ha impedit establir 
les relacions físiques de bona part de l’estrati-
grafia documentada amb les estructures 
muràries.

A causa que l’inventari i l’estudi correspo-
nents dels materials recuperats encara no 
s’han efectuat, les datacions presentades en 
aquest article no s’han de considerar defi- 
nitives.

Per fer més entenedora la descripció i per 
situar-nos geogràficament en cada punt, hem 
dividit l’espai en sectors o zones en funció de 
la numeració de les torres de nord-oest a 
sud-est.

Sector de les torres 8 i 9 

En aquest sector es va efectuar un rebaix 
general de l’àrea, malgrat que no estava 
afectat per la cota d’obra de la futura urba-

Sector de les torres 9 i 8. Vista general. Foto: Pere Lluís Artigues
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Sector de les torres 11 i 12

En aquest sector no es van poder fer feines 
de rebaix. En aquest punt hi ha situada una 
estació total transformadora (ETT), amb 
una galeria que passa per sota la muralla i 
un ficus (Ficus elastica Roxb.) de grans 
dimensions, les arrels del qual arribaven fins 
a la torre 12. Com que l’arbre s’havia de 
conservar, es va optar per no actuar en 
aquest indret.

L’alçat de les torres 11 i 12 i el tram de 
muralla entre ambdues torres són una obra 
recent. Cal tenir present que, l’any 1951, 
l’edifici que ocupava aquest espai va ser 
enderrocat i va ser substituït per l’actual 
edifici neogòtic que comunica el Saló del 
Tinell amb la capella de Santa Àgata, 
l’anomenada avantcambra. Igualment, les 
obres del Museu Frederic Marès referen el 
llenç de muralla i la torre 11. D’altra banda, 
a tocar de la torre 12 hi ha una porta de 
servei del Museu d’Història de Barcelona, 
per la qual entren al museu diversos serveis. 
També hi ha en aquest punt una sortida 
d’aigües brutes. Recolzat a la torre hi ha 
també un tub de gas que creua la zona des 
de l’àrea de vianants. La presència de tots 
aquests elements només va permetre deixar a 
la vista part de la banqueta de fonamentació 
de la torre al costat nord-oest.

Sector de les torres 12 i 13

Entre la cara frontal de la torre 12 i la 
torre 13 es va fer un rebaix parcial de  
la zona, ja que la presència en aquest punt de 
dos arbres a tocar de la muralla, que s’havien 
de mantenir in situ, va impedir poder 
prospectar tota l’àrea de manera completa. 
Igualment, la gran quantitat de serveis i la 
presència d’un col·lector van complicar 
aquestes tasques.

D’època moderna i contemporània es van 
documentar part de la fonamentació de les 
antigues façanes de la banda nord del carrer 
de la Tapineria i un tram de la fonamenta- 
ció de la banda sud, a més d’un pou de 
planta circular i altres estructures difícils 
d’adscriure, documentades molt parcial-
ment. 

El rebaix va deixar a la vista el sòcol i la 
fonamentació de la cara frontal de la tor-
re 12, però no es va poder destapar la cara 
est, atès que la presència d’un dels arbres 
que s’havien de conservar va impossibilitar el 
rebaix en aquest punt. La torre conserva 

Sector de la torre 11

A l’espai comprès davant d’aquesta torre es 
van documentar, a banda de serveis contem-
poranis, la fonamentació i la banqueta o sòcol 
de la torre 11 de la muralla de Bàrcino.

Pel que fa a aquesta torre, podem afirmar que 
només conserva la fonamentació i la banque-
ta original, i la resta és una obra contemporà-
nia associada a les obres del Museu Frederic 
Marès. 

La banqueta o sòcol de la torre està feta amb 
carreus grans, ben treballats, amb alguna peça 
reaprofitada, i presenta una llargada de 5,70 m 
i una alçària de 60 cm. La fonamentació, en 
aquest cas, està feta també de carreus ben 
treballats. Cal dir que, per les característiques 
de la intervenció en aquesta zona, no es va 
aprofundir prou en el terreny per arribar a la 
base de la fonamentació i documentar-la.

Sector de les torres 9, 10 i 11 (davant del Museu Marès). Vista general. Foto: Pere Lluís 
Artigues

Sector de la torre 11. Vista de la torre 11. Foto: Pere Lluís Artigues
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Sector de les torres 13 i 14

Les tasques en aquest sector van consistir en 
el rebaix de terres contemporànies fins a 
l’aflorament d’estructures o estrats arqueolò-
gics. No es va efectuar cap sondeig i només 
es van documentar en planta els elements 
apareguts.

En aquest punt es documentà la fonamenta-
ció del mur de façana de l’antic carrer de la 
Tapineria al costat sud-oest. Cal destacar que 
un dels extrems d’aquest element recolza 
directament sobre una de les fonamenta- 
cions de la capella de Santa Àgata. Delimitats 
per aquest mur i la muralla hi devia haver 
dos soterranis, que no van ser buidats, 
corresponents als habitatges situats en aquest 
lloc abans de ser enderrocats per a l’obertura 
de la via Laietana.

També es va resseguir la rasa perimetral 
efectuada a la dècada dels anys quaranta del 
segle xx per recalçar la muralla i deixar a la 
vista part de la fonamentació. Tota la fona-
mentació en aquest sector està oculta sota 
una gruixuda capa de formigó. 

En els treballs realitzats en aquesta zona es 
van poder deixar a la vista la banqueta de la 
torre 14 i el sòcol motllurat de la muralla.  
La cara sud-est i la nord de la base de la 
torre 13 no es van poder documentar, a 
causa de la presència de dos dels arbres 
esmentats anteriorment, que calia conservar. 
Només un petit sondeig efectuat a la cara 
frontal d’aquesta torre va deixar vist un 
fragment del sòcol i la fonamentació, la qual 
havia estat completament reformada, ja que 
coincideix amb un dipòsit de les antigues 
edificacions del carrer de la Tapineria.

només dues filades del parament original, 
com també el sòcol, fet de carreus. La 
fonamentació està obrada amb material 
reaprofitat, en el qual és visible un basament 
motllurat. El fonament presenta una desvia-
ció referent a la línia dels paraments de la 
torre. Hem de pensar que això devia ser 
degut a un replantejament de l’obra en el 
moment de construcció d’aquest element 
defensiu.

La neteja parcial efectuada entre les torres 
deixa veure un tram de muralla refeta en 
bona part a la dècada dels anys cinquanta del 
segle xx, amb un sòcol motllurat que descan-
sa sobre una banqueta de carreus. A fi 
d’aconseguir més dades es practicà un 
sondeig en el punt de contacte de la torre 13 
i la muralla. Com a resultat d’aquest sondeig 
es va poder documentar un pou medieval 
sense revestiment d’obra que tallava nivells 
romans datats del segle iii dC. El sondeig va 
permetre també posar al descobert la 
fonamentació de la torre, que es presenta 
com una obra independent de la fonamenta-
ció de la muralla, mentre que la banqueta i 
el parament estan lligats en alguns punts. 

Davant la cara frontal de la torre 12 es va 
efectuar un segon sondeig, amb l’objectiu de 
documentar el terreny geològic, confirmar la 
presència del fossat altimperial i documentar 
també els nivells de rebliment d’aquest fossat. 
Aquí es va poder observar que hi ha una 
depressió que sembla natural reblerta amb 
diferents nivells argilosos i molt orgànics que 
es van poder datar d’entre els segles ii i iii dC. 
Tota la superfície en aquest punt, igual que 
passa davant de la torre 15, estava segellada 
per diferents pavimentacions que es podrien 
situar entre els segles iv i v dC.

A l’esquerra, sector de les 
torres 12 i 13. Vista de  
la torre 12. Foto: Pere 
Lluís Artigues

A la dreta, sector de les 
torres 12 i 13. Vista de  
la fonamentació de la 
torre 13 i de la muralla 
amb el pou medieval. 
Foto: Pere Lluís Artigues
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Cal destacar, finalment, la presència d’un 
fragment de pedestal amb inscripció funerà-
ria localitzat a la banqueta del tram de 
muralla a tocar de la torre 14. Aquest ele-
ment ja va ser identificat en la campanya de 
Duran i Sanpere als anys quaranta del segle 
passat. La inscripció és la següent:

L · IV

MENTI

A · AEMILI

VS · ALEXAN

DER · AMI

CO · OPTI

MO

L(ucio) Iu(lio) Meti(llo) A(ulus) Aemilia 
alexander amico optimo: «A Luci julio 
Metilo. Aulo Emilio alejandro al seu amic 
òptim» (Mariner, 1983: 114).

Sector de les torres 14 i 15

Entre les torres 14 i 15 hi ha els pilars de 
sustentació de la capella de la Reina a la 
capella de Santa Àgata. Aquests pilars 
recolzen sobre dues grans fonamentacions 
quadrangulars, de pedra i argamassa, obrats 
pel sistema d’encofrat perdut. El pilar i el 
fonament nord descansen sobre la torre 14, 
mentre que el pilar sud queda isolat. Per 
motius de seguretat i d’estabilitat de la 
capella no es va excavar en el seu perímetre 
amb la finalitat de no descalçar-los.

A la part posterior de la fonamentació sud es 
va poder efectuar un sondeig per documen-
tar quina n’era la fondària. En aquest punt es 
van documentar un pou just a l’espai que 
quedava entre el fonament, la muralla i la 
torre 14 i un gran bloc de pedra i formigó 
que no va permetre continuar sondejant. 
Malgrat no haver pogut finalitzar el sondeig, 
es pot assegurar que la fonamentació tenia 
més de 3 m de potència.

Sector de la torre 15

Davant la torre 15, i un cop eliminada la 
capa superficial, es va arribar fins a un 
paviment format principalment per material 
ceràmic piconat, semblant a l’opus signinum, 
però construït en sec, sense morter. El 
paviment ocupa tota la superfície del front 
de la torre. El material recuperat durant la 
neteja permet situar-lo entre els segles iv i v dC. 

Sector de les torres 14 i 15. Vista dels fonaments dels pilars de la capella de Santa 
Àgata. Foto: Pere Lluís Artigues

Sector de les torres 13 i 14. Vista del pedestal amb la inscripció funerària. Foto: Pere 
Lluís Artigues

Sector de la torre 15. Vista del paviment baiximperial davant la torre 15. Foto: Pere 
Lluís Artigues



130 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

documentar un col·lector, obrat amb dos 
murets de maçoneria que recolzen directa-
ment sobre el substrat geològic. La canalitza-
ció interna està feta amb una base de frag-
ments de tègula retallats i adaptats, i la 
coberta està obrada amb lloses planes 
irregulars. Aquest col·lector està tallat en un 
dels extrems per una sitja de cos globular i 
fons pla, que ha estat datada del Baix Imperi 
romà. Malauradament, aquest sector també 
està afectat per la rasa oberta als anys 
quaranta del segle passat per prospectar la 
muralla; aquí, també es va utilitzar ciment 
per reforçar la fonamentació de la muralla i 
la del costat nord-oest de la torre 16. Aquest 
fet impedeix establir la relació de les estruc-

Excavades en el paviment es van poder 
documentar les restes molt malmeses d’una 
conducció que està alineada amb la boca d’un 
desguàs que surt de la muralla, a tocar de la 
torre 15. Aquest desguàs està format per un 
bloc de carreu lateral i una coberta de llosa, 
amb una capa d’opus signinum a la base. Un 
desguàs de les mateixes característiques fou 
documentat en la intervenció al pla de la  
Seu, 1, l’any 2005 (Pasqual, 2005). Cal inter- 
pretar aquesta obra com un desguàs d’aigües 
brutes que des de dins del recinte murat les 
canalitzava cap a l’exterior de la ciutat, potser 
cap a un possible fossat, que, de moment, i a 
causa de les característiques d’aquesta inter- 
venció, no ha estat localitzat en aquest sector.

El paviment documentat està molt afectat 
per altres retalls, com poden ser forats 
d’arbre d’època contemporània, dos retalls 
circulars que podrien ser datats del segle xvii 
i una sitja medieval. També està afectat per 
la rasa perimetral realitzada a la dècada dels 
anys quaranta del segle passat per al recalça-
ment de la torre 15, on recolza la torre de la 
capella de Santa Àgata. A causa de totes 
aquestes afectacions, no s’ha pogut establir 
la relació estratigràfica entre la torre 15 i 
aquest paviment baiximperial.

Durant el procés de rebaix i neteja del 
perímetre de la torre 15 van aparèixer 
diversos carreus recolzats sobre la fonamen-
tació de formigó. Entre aquests carreus es va 
descobrir una nova inscripció que, per les 
dades obtingudes fins al moment, sembla 
inèdita i que actualment està en procés de 
ser restaurada i estudiada. Després d’una 
primera observació de la peça, s’ha pogut 
determinar que devia estar dedicada proba-
blement a un tal Fufidius.

Sector de les torres 15 i 16

Aquest sector va ser excavat gairebé del tot, 
es va exhaurir tota l’estratigrafia en la 
pràctica totalitat de la superfície i es va 
arribar al terreny geològic. Un cop eliminats 
tots els nivells recents es va poder observar 
que la meitat de la superfície estava ocupada 
per les restes d’un soterrani d’època contem-
porània i un pou de planta circular revestit 
amb pedra, probablement medieval. A l’altra 
meitat, van aparèixer restes altmedievals i 
romanes. Pel que fa a les restes romanes, 
corresponen a murs, un col·lector i una sitja. 
Els murs responen al que podria ser un 
habitatge, del qual hem identificat dues fases 
clares. Paral·lel a aquestes estructures es va 

Sector de la torre 15. Vista del desguàs d’aigües brutes 
que surt de dins el recinte murat. Foto: Pere Lluís 
Artigues

Sector de la torre 15. Detall de la possible inscripció 
inèdita localitzada sobre el recalçament de la torre 15. 
Foto: Pere Lluís Artigues
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Val a dir que amb el rebaix efectuat es va 
poder deixar a la vista el sòcol i la fonamen-
tació d’aquesta torre. En aquest cas, la 
fonamentació estava feta d’opus caementicium.

Sector de les torres 16 i 17

Com a la resta de sectors, aquí també es van 
eliminar totes les terres aportades, es va 
sanejar el sector i es va assolir la cota arqueo-
lògica. Es van excavar alguns elements i se’n 
van delimitar d’altres, però en cap cas no 
s’ha exhaurit l’estratigrafia. En aquesta àrea 
es van documentar restes contemporànies 
corresponents a dos retalls circulars i un 
dipòsit. També es van identificar dos murs 
que de moment no podem datar amb 
seguretat fins a tenir l’estudi complet del 
material i d’un retall medieval. Es van deixar 
a la vista tot el sòcol i els fonaments de la 
muralla i de les torres. Tant el tram  
de muralla com la fonamentació presenten 
diferències clares amb els trams documentats 
entre les torres 12 i 16. Mentre que en 
aquests trams el sòcol està format per una 
motllura i descansava sobre una banqueta de 
carreus, aquí desapareix l’element motllurat 
i la banqueta passa a ser directament de 
carreus encoixinats.

Sector de les torres 17 i 18

Aquest sector es va poder excavar completa-
ment. Eliminats els nivells superficials, es va 
iniciar l’excavació de l’estratigrafia moderna 
associada a les restes d’un soterrani, que 
estava format per fragments de pavimentació 
de rajoles i la seva preparació de sorres. 
Excavats els nivells moderns i contemporanis, 
van aparèixer directament els nivells romans 
i, tallant aquests nivells, es va poder docu-
mentar la rasa de fonamentació de la mura-
lla. Els estrats tallats per la rasa de fonamenta-

tures romanes descobertes amb el sistema 
defensiu. Sembla clar, però, que aquests 
elements devien ser inutilitzats definitiva-
ment amb la reforma baiximperial de la 
muralla. De fet, els nivells associats a aques-
tes estructures caldria datar-los dels segles ii  
i iii dC. Cal destacar que tant els murs com el 
col·lector tallaven nivells amb una gran 
quantitat de rebuig de bronze associats a 
unes petites estructures de combustió que 
segurament servien per treballar el metall. 

Sector de la torre 16

Davant d’aquesta torre només es va efectuar 
el rebaix fins a l’aflorament de les estructu-
res. Aquestes estructures només van ser 
identificades en planta i, per tant, no en 
tenim una datació concreta. Es tracta de 
diversos pous que van ser arranjats o remo-
delats en obres posteriors.

A dalt, sector de les torres 
15 i 16. Vista general del 
sector un cop exhaurida 
l’estratigrafia. Foto: 
Francesc Antequera

A sota, sector de la  
torre 16. Vista de la cara 
frontal. Foto: Pere Lluís 
Artigues

Sector de les torres 16 i 17. Vista del tram de muralla 
entre la torre 16 i la 17. Foto: Francesc Antequera
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metal·lúrgic, ja que es presentava rubefacta-
da i reblerta per carbons. Finalment, en 
aquest sector també es va documentar una 
estructura de planta circular excavada en el 
terreny geològic amb un encaix i una pedra 
al mig, que devia suportar alguna mena 
d’eix. Al perímetre del retall també es van 
excavar tres forats de pal; de moment 
desconeixem la funcionalitat que podrien 
tenir.

Acabada l’excavació, el sòcol i la fonamenta-
ció del tram de la muralla i la torre han 
quedat visibles. El sòcol està fet amb carreus 
reaprofitats i la fonamentació és d’opus 
caementicium.

Sòcol i fonamentació de la muralla i les 
torres

Un dels objectius que s’havien marcat en 
aquesta intervenció i que van motivar la 
realització d’aquesta obra era valoritzar  
la muralla, recuperant els nivells de circula-
ció d’època romana en la nova urbanització 
de la plaça. Per aquest motiu, era del tot 
necessari aconseguir documentar el sòcol de 
la muralla i, al mateix temps, documentar les 
possibles banquetes existents i la seva 
fonamentació.

Acabada l’excavació, podem afirmar que s’ha 
documentat tot el sòcol, la banqueta i la 
fonamentació des del tram anterior a  
la torre 17 fins a la torre 13, una part entre 
les torres 13 i 12, la façana nord i part de la 
cara oest de la torre 12 i el frontal de la 
torre 11. El tram entre les torres 8 i 9 és una 
refeta d’època contemporània, sense que 
s’hagin documentat elements originals.

Val a dir que el fet d’haver de conservar 
diversos arbres ha impossibilitat documentar 
un tram important de la muralla.

Efectuada la documentació de la muralla, es 
veuen un seguit de diferències en l’obra del 
sòcol i la fonamentació. 

El tram de muralla entre les torres 18 i 17 i la 
torre 17 tenen un sòcol realitzat amb carreus 
reaprofitats d’altres monuments, segurament 
funeraris, en el qual es poden observar 
motllures. El tram entre les torres 17 i 16 està 
fet amb carreus encoixinats, mentre que a la 
torre 16 el sòcol és mixt de carreus encoixi-
nat i elements motllurats. Un element que es 
va repetint és la modulació dels carreus del 
sòcol en tot aquest tram, on després d’un 
carreu rectangular ve un carreu quadrat.

ció corresponien a anivellacions argiloses que 
es podrien datar del segle iii dC; cal, però, 
esperar a acabar l’inventari i l’estudi acurat 
del material arqueològic per confirmar-ho. 
Cal destacar les restes de tàpia localitzades en 
un dels extrems de l’excavació, segurament 
abocades en el moment que es devia anivellar 
l’àrea possiblement per iniciar la construcció 
de la muralla baiximperial. Retallant tots 
aquests nivells es van documentar dos pous. 
El primer estava situat a l’angle entre la 
muralla i la torre 17, tenia planta rectangular 
amb els angles arrodonits, una llargada 
d’1,80 m i una amplada de 2 m; el rebliment 
d’aquest pou no ha estat exhaurit, però pel 
material ceràmic recuperat caldria situar-lo 
durant l’alta edat mitjana. El segon pou 
estava excavat a l’interior del primer. Presen-
ta obra amb carreuó perimetral i en la seva 
construcció es va retallar part del sòcol de la 
torre 17. El rebliment d’aquest pou era 
d’època contemporània.

Per sota dels nivells datats dels segles ii i iii dC 
es van excavar més estrats, possiblement 
corresponents a nivells de circulació que 
caldria datar dels segles i i ii dC. També 
d’aquest moment caldria esmentar una 
cubeta, que també va ser retallada per la rasa 
de fonamentació de la muralla. Al nord-est 
del sector es va documentar una estructura 
circular amb les parets rubefactades que 
possiblement correspon a una estructura de 
combustió. Un cop excavada tota l’estratigra-
fia i, assolit el terreny geològic, es va identifi-
car una cubeta de planta allargada, amb els 
extrems arrodonits, que interpretem com 
una petita estructura de combustió de tipus 

Sector de les torres 17 i 
18. Vista general del 
sector un cop exhaurida 
l’estratigrafia. Foto: 
Francesc Antequera
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Entre els objectius que s’havien marcat a 
l’inici de la intervenció hi havia documentar 
el sòcol i la fonamentació de la muralla 
romana i destapar tota la superfície que 
ocupava la zona enjardinada per comprovar 
l’estat de les restes arqueològiques que es 
podien conservar en aquest sector, com 
també efectuar diversos sondeigs puntuals o 
l’excavació d’algunes àrees per obtenir 
informació sobre l’ocupació extramurs i les 
cotes de circulació.

La necessitat de deixar diversos arbres in situ 
a causa de la seva singularitat i la presència 
dels fonaments de la capella de Santa Àgata 
van impedir que es pogués documentar tot 
el sòcol i fonamentació de la muralla de 
manera lineal des de la torre 8 fins a la 17.

Igualment, les obres de recalçament de la 
muralla en el tram on hi ha els fonaments de 
la capella de Santa Àgata, efectuades a la 
dècada dels anys quaranta del segle passat, 
van destruir completament tota relació 
estratigràfica de la zona excavada amb la 
muralla.

Les estructures exhumades més recents 
responen a les fonamentacions dels murs de 
les façanes de l’antic carrer de la Tapineria, 
com també a compartimentacions internes, 
dipòsits, pous i soterranis de les cases que es 
van enderrocar durant la primera meitat del 
segle xx, en el marc de les obres d’obertura 
de la via Laietana.

D’època medieval es van excavar dues sitges 
altmedievals, una davant la torre 15 i l’altra a 
tocar de la torre 16, i dos pous altmedievals  
a tocar de les torres 17 i 13, i es va constatar 
la presència de possibles estructures i retalls 
baixmedievals entre les torres 17 i 16.

Pel que fa a l’època romana, s’ha pogut 
documentar el sòcol i la fonamentació de la 
muralla i les torres, des de la torre 12 fins a 
la 17, i parcialment a les torres 11 i 12. També 
s’ha pogut constatar que les torres 8 i 9 i el 
tram de muralla existent entre aquestes 
torres són de nova factura, sense que s’hagi 
vist cap element original in situ.

Hi ha dos tipus de sòcol en els trams de 
muralla, un motllurat entre la torre 12 i  
la 16, i l’altre de carreus reaprofitats entre les 
torres 16 i 18. 

La fonamentació de torres i muralla és en 
opus caementicium, excepte a les torres 11 i 12, 
on es veuen carreus i elements constructius 
aprofitats. La fonamentació sempre va a 
buscar el substrat geològic per fonamentar-se 

A partir de la torre 16 fins a la torre 12, la 
muralla presenta un sòcol motllurat exacta-
ment igual als documentats en altres trams 
de la muralla, com el tram aparegut durant 
la intervenció arqueològica al carrer del 
Sotstinent Navarro. Aquí, el sòcol descansa 
sobre una banqueta realitzada amb carreus 
quadrangulars. Tant el sòcol com els car- 
reus no tenen una mida estandarditzada.

D’altra banda, el sòcol de les torres 12, 13, 14 i 15 
està fet amb carreus quadrangulars que poden 
descansar, o no, sobre una banqueta reduïda.

Pel que fa a la fonamentació dels trams de 
muralla entre la torre 17 i la torre 15, s’ha 
pogut observar, allà on s’ha pogut excavar, 
que està feta en opus caementicium i va a 
buscar el sòl geològic per fonamentar l’obra. 
També s’ha pogut observar que en el tram 
entre la torre 17 fins a la torre 14 el terreny 
geològic està a una cota relativament alta i, 
per tant, hi ha poca fonamentació (uns 80 cm 
com a màxim), mentre que entre la torre 14 i 
la 12 la morfologia del terreny fa que hi hagi 
un desnivell vers el nord i, per tant, les 
fonamentacions tenen més alçària, tot i que 
no l’hem poguda documentar, ja que en 
aquest punt no s’ha aprofundit prou en el 
terreny. També s’ha pogut documentar, 
gràcies al sondeig efectuat a tocar de la 
torre 13, que la fonamentació d’aquesta torre 
és independent de la fonamentació de la 
muralla, malgrat que els paraments de torres 
i muralles estiguin lligats i obrats, pel que 
sembla, al mateix moment.

Pel que fa a les torres 12 i 11, les fonamenta-
cions tenen més fondària, tot i que no les 
hem pogut documentar per raó que  
les característiques de la intervenció no van 
permetre assolir el nivell geològic en aquest 
punt, estan obrades amb material constructiu 
aprofitat i presenten una orientació lleugera-
ment desviada respecte al sòcol i el parament.

Val a dir que les torres 8 i 9 i el tram cortina 
entre ambdues són de nova construcció, 
sense que s’hagi constatat la presència 
d’elements originals.

Conclusions

Aquesta intervenció ha posat al descobert un 
seguit de restes arqueològiques d’èpoques 
romana, medieval, moderna i contemporà-
nia. Algunes d’aquestes restes ja havien estat 
localitzades durant les diverses actuacions 
efectuades a partir de mitjan segle xx,  
i d’altres eren desconegudes fins avui.
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i s’adapta a la morfologia del terreny, que, a 
partir de la torre 14, presenta pendent vers el 
nord. Entre les torres 18 i 17 es va poder 
documentar la trinxera de fonamentació del 
tram de muralla en aquest punt, que retalla-
va tant nivells antròpics, que probablement 
es poden datar del segle iii dC, com el 
terreny geològic. 

S’ha pogut documentar que bona part del 
perímetre al voltant de la muralla, entre la 
torre 11 i fins a la 15 com a mínim, estava 
pavimentat. Aquest paviment estava format 
pràcticament per material constructiu i 
ceràmica triturada, tot ben piconat, sense 
morter. Aquest paviment caldria datar-lo dels 
segles iv o v dC.

Com ja hem esmentat, l’orografia del terreny 
és variable. Mentre que entre les torres 15  
i 17 el substrat geològic apareix en una cota 
relativament alta i és pràcticament pla,  
a partir de la torre 15 presenta un pendent 
vers el nord. Els sondeigs efectuats en 
diversos punts ens mostren diferents anivella-
cions amb argiles, on les capes inferiors 
presenten més matèria orgànica i podrien 
indicar la presència d’aigües estancades. El 
material recuperat cal situar-lo entre els 
segles ii i iii dC. Val a dir que el paviment 
esmentat més amunt segellava tota l’àrea 
d’aquesta depressió.

A tocar de la torre 15 hi ha una sortida de 
col·lector, del qual s’ha pogut excavar un 
tram exterior i que podem situar en el Baix 
Imperi. Les característiques són les mateixes 
que les documentades en el col·lector 
localitzat al pla de la Seu el 2005, i que amb 
tota seguretat devia desguassar en el fossat, 
un fossat que no ha estat possible localitzar 
en aquesta intervenció.

Entre la torre 15 i la torre 17 es van excavar i 
documentar algunes estructures domèsti-
ques altimperials, difícils d’interpretar,  
a més d’un col·lector. Cobrint aquestes 
estructures es van documentar diferents 
anivellacions que les obliteraven i que 
podríem situar entre els segles ii i iii dC.

Finalment, cal recordar que encara no s’han 
fet l’inventari i l’estudi corresponents dels 
materials recuperats. Un cop es dugui a 
terme aquest estudi, es podran clarificar de 
manera més ajustada les cronologies que 
s’han presentat en aquest article.   
n Francesc Antequera Devesa, Pere Lluís 
Artigues Conesa
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Aquesta intervenció, emmarcada en el Pla Bàrcino, va ser una 
continuació de la intervenció que es va dur a terme l’any 2014  
(raMos, 2014; raMos, 2016).

Per tant, l’actuació va consistir a ampliar totes les dades possibles de 
les restes que ja s’havien localitzat en les campanyes anteriors. Cal 
assenyalar que el solar, a fi de poder organitzar millor les tasques 
arqueològiques, es va dividir en diferents sectors, en funció de la seva 
situació. En aquesta campanya, s’ha excavat en els sectors 1, 2 i 3.

Inicialment, es va començar excavant el sector 1, que es localitza entre 
les torres 27 i 28, és a dir, a l’interespai entre les dues estructures 
turriformes. Justament en aquest indret és on menys potència estrati-
gràfica restava, ja que és la part més pròxima a la muralla d’època 
d’Octavi August i no existia el fossat. En les campanyes anteriors, 
aquest sector s’havia excavat fins al nivell d’ús de finals del segle iii dC. 
En un primer moment, es va poder documentar la lleugera caiguda 
que la muralla feia en direcció a l’actual carrer del Sotstinent Navarro, 
com ja s’havia constatat l’any passat. Així mateix, es va constatar la 
presència del terreny natural, el tortorà, a partir d’una cota a l’entorn 
dels 4 msnm. Entre el terreny natural i el paviment antic, es van 
excavar diferents nivells del segle ii dC. Un cop es va extreure el nivell 
d’ús relacionat amb la segona fortificació de Bàrcino, datat de finals 
del segle iii dC, es va poder observar part de la rasa de construcció de 
la torre 28, amb un rebliment d’argiles vermelloses, i, pel que fa a la 
muralla, una capa de morter d’opus caementicium que servia d’anivella-
ment per col·locar la primera filera de pedres del recinte defensiu. 
Aquests rebliments de les rases se situen entre els 3,76 i els 3,86 msmn, 
amb una cota final de 3,55 msnm.
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de la mateixa manera que es van abocar 
residus al fossat, aquest retall també va ser 
reblert amb material de sediments molt 
orgànics amb tonalitat grisosa. A partir del 
material arqueològic recuperat ens situem en 
un moment entre el 80 i el 120 dC. Per sota 
d’aquest estrat trobem una capa de sediment 
relacionada amb el despreniment del terreny 
natural, ja que està formada, majoritària-
ment, per tortorà. Això podria implicar que 
va estar un període de temps obert fins al seu 
rebliment. Com hem comentat, les formes 
d’aquest retall impliquen una irregularitat 
aleatòria relacionada amb l’extracció geològica, 
amb una fondària al voltant dels 3-3,30 msnm.

En aquest mateix sector, però tocant a la torre 
romana 27, just on havien aparegut un seguit 
d’estructures muràries en la fase anterior, 
excavant el nivell tortorà situat entorn  
dels 4 - 3,80 msnm es va descobrir un nivell de 
rebliment. Se situava a la cota 3,83 msnm, 
aproximadament, i formava part de l’amor-
tització d’una estructura subterrània retalla-
da al terreny natural. Aquest estrat estava 
format per argiles de tonalitat grisosa-marro-
nosa amb restes de material constructiu, 
majoritàriament pintures molt deteriorades. 
Per sota d’aquest nivell d’amortització, com 
ja hem dit, es trobava el retall d’un dipòsit 
amb un rebliment ben diferent. Es tracta 
d’un nivell argilós de tonalitat marró amb 
petits nòduls carbonats amb una atribució 
cronològica de la seva amortització de finals 
del segle i dC.

Al sector 2, es va iniciar l’excavació a l’inici 
del pendent del fossat del segle iii dC, on es 
va localitzar un mur atribuït a la fase d’època 
tardoantiga, ja que retallava el nivell d’ús 

Cal destacar una diferència pel que fa a la 
construcció i la fonamentació del parament 
llis de la muralla i de les torres. Per al 
basament de les torres es van reutilitzar 
carreus d’un edifici anterior. 

Anterior a la construcció de la muralla, es van 
excavar dos murs, molt malmesos, que devien 
patir la construcció de les defenses. Desconei-
xem la funció i la cronologia precises 
d’aquesta construcció, tot i que podem 
avançar un moment pròxim entre finals del 
segle i i mitjan segle ii dC, a l’espera de 
l’estudi del material arqueològic. Possible-
ment, quan tinguem la cronologia precisa de 
les estructures es podrà establir la seva relació 
amb altres murs, malgrat l’escassetat de restes 
que ens queden. És molt probable que 
aquesta construcció recolzés sobre la muralla 
d’August, ja que aquesta segona fortificació de 
finals del segle iii dC retallà part del mur. Cal 
esmentar que aquests murs, com la majoria, 
descansen sobre el terreny natural. En aquest 
punt tenim una cota propera als 4 msnm.

Així mateix, es va excavar una estructura 
negativa, de forma irregular, que retallava 
part de les estructures descrites i que se situa 
per sota de la torre 28. Interpretem que 
aquest retall al tortorà podria estar en 
relació amb l’extracció del nivell geològic. En 
aquesta intervenció hem pogut documentar 
que, en un cert moment, per cobrir les restes 
orgàniques abocades al fossat i segellar-ho es 
van utilitzar capes d’argiles amb un gran 
component de nòduls carbonats, fruit d’una 
extracció del tortorà i un cobriment gairebé 
immediat de les restes. A falta d’un estudi 
global, ens avancem amb aquesta possible 
hipòtesi dels retalls pròxims al fossat. Però 

Rasa de fonamentació de la torre romana número 28, excavada en nivells arqueològics 
d’època romana altimperial.

Estructures arqueològiques d’època romana altimperial 
aprofitant el rebliment del fossat de la ciutat de Bàrcino.
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relacionat amb la desaparició de les estructu-
res anteriors, ja descrites. Les pedres que van 
sortir formaven part del mur caigut, malgrat 
que segurament ja va ser destruït amb 
anterioritat, en part, com indica l’anivella-
ment de l’estrat, però en un curt termini.

En seguir excavant en aquest sector, es va 
localitzar una cambra construïda sobre part 
del rebliment del fossat d’època d’Octavi 
August, a principis del segle ii dC. Estava 
organitzada a partir d’un basament de pilar, 
que ja havia estat documentat, a la part 
central de la cambra. 

De moment, en desconeixem la funcionali-
tat, però apuntem que es tracta d’una 
dependència vinculada a una activitat 
productiva en aquest sector; tot i això, caldrà 
esperar els resultats de les anàlisis bioarqueo-
lògiques que estan en procés. El que sí que 
queda clar és que, un cop el fossat augustià 
va ser desplaçat més enllà, en direcció a 
l’actual carrer del Sotstinent Navarro, aquest 
indret es va poder aprofitar per crear una 
edificació. Els murs exhumats d’aquesta 
habitació presenten poca alçària, entre els 40 
i els 30 cm, i el nivell d’arrasament és gran 
però ens podria marcar la manca de fona-
mentació sòlida que devia formar part d’una 
estructura de poca resistència.

Al sector 3 es van poder continuar documen-
tant part de les estructures i els nivells 
arqueològics. A la zona més pròxima al mur, 
amb restes de pintures i excavat en la fase 
anterior, aflorava el nivell geològic format 
per tortorà. Posteriorment, hi havia un 
seguit de nivells d’abocament, format per 
pedres poc escairades.

Tot aquest procés ens va portar a pensar en 
l’existència de nivells d’abocament, segellats 
per nivells de tortorà extret del mateix 
indret, amb la finalitat d’evitar les conse-
qüències de la putrefacció de material 
orgànic al fossat. A fi de poder documen-
tar-ho bé, es va dur a terme un sondeig al 
fossat. 

Aquest sondeig ens va permetre saber que el 
fossat ja existia en un moment proper als 
anys 10 aC – 5 dC, a partir de la localització 
d’algunes ceràmiques d’aquesta cronologia 
al llarg de l’excavació arqueològica, i succes-
sivament s’anà reblint amb una certa fre-
qüència. El retall del nivell geològic des  
dels 2,40 msnm baixava fins als 0,77 msnm, 
en el sondeig efectuat, ja que a la part central 
de l’excavació segurament estava a cota 0. 

anterior i algun rebliment posterior. Podria 
estar en relació amb les estructures documen-
tades al segle vi dC. Aquest mur quedava tallat 
pel mur de l’habitatge del segle xix i pel retall 
atribuït a la fase altmedieval. El mur presenta 
una cota superior al voltant dels 4,37 msnm,  
i una inferior al voltant dels 3,80 msnm, on hi 
havia la banqueta i segurament hi devia anar 
el nivell de circulació.

De la mateixa manera, es va continuar 
excavant el que havíem iniciat en la campanya 
anterior, que era un retall, que se situava entre 
el segle viii i principis del segle ix, a falta de 
poder fer l’estudi dels materials arqueològics. 
Es va arribar a una cota al voltant dels 3 msnm, 
sense esgotar el rebliment.

Dins d’aquest sector 2 i tocant a la torre 
romana número 28, es va poder documentar 
part del sistema constructiu d’aquesta torre i 
la seva edificació amb l’abocament del fossat. 
Un cop es va treure el nivell, que corresponia 
al paviment utilitzat a finals del segle iii dC, 
es van poder documentar part de les restes 
de murs que es podien atribuir a part d’unes 
dependències entorn del segle ii dC i que van 
deixar de funcionar a mitjan segle iii dC.  
A més, es va poder veure com era, parcial-
ment, la construcció de la torre romana, ja 
que va aparèixer un nivell argilós amb molta 
quantitat de material de gresos desfets. Això 
podria estar en relació amb el nivell de 
treball a les primeres fileres de la torre com a 
base amb prou duresa per poder treballar 
amb facilitat.

Per sota del nivell esmentat es va poder 
documentar un nivell d’enderroc, situat 
entorn dels 3,80-3,75 msnm, que devia estar 

Imatge del rebliment del fossat de la ciutat romana de Bàrcino, aprofitat per a la 
instal·lació d’unes dependències. Al bell mig es va situar el sondeig realitzat per 
documentar la fondària del fossat.
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sèptica i un pou d’aigua a la part central,  
i un altre pou al sector meridional tocant al 
talús pròxim a la finca número 18-20. 
Aquests pous es troben a una cota superficial 
entorn dels 6 msnm, baixen fins a la cota 
màxima de –2 msnm i actualment tenen 2 m 
d’aigua. Fóra possible que aquests pous 
estiguessin comunicats subterràniament. Per 
exigències de la intervenció es van eliminar 
els murs de l’habitatge d’aquesta cronologia, 
malgrat que els que tenen una cota inferior 
als 4 m encara estan presents, ja que servei-
xen per contenir les terres en diversos 
sectors.

D’època moderna (segles xvi-xviii) conei-
xem, per documentació escrita, que els 
edificis del segle xix van destruir part d’una 
edificació anterior. Es conserven d’aquest 
moment dos fragments d’un mateix mur a la 
finca número 12, i tres pous no excavats,  
a tocar de la baixada de Caçador. Aquestes 
tres estructures de captació d’aigua es 
troben a una cota bastant superficial 
(6,30 msnm) i estan relacionades amb 
l’hàbitat destruït amb l’obertura de la via 
Laietana i la nova planificació urbanística 
del carrer del Sotstinent Navarro, antic 
carrer de Basea.

Referent a l’època baixmedieval  
(segles xiii-xv), a tocar de la baixada de 
Caçador, s’ha localitzat part de l’hàbitat 
existent a l’actual finca número 12, que 
oscil·la entre les cotes 5,53 i 6,39 msnm. 
Aquest sector no s’ha excavat per motius de 
seguretat. Destaca el paviment de llambordes 
de pedra de Montjuïc, en un tram abans 
d’accedir a l’habitatge documentat del  
carrer de Basea esmentat, i que avui dia 
queda tapat.

Relacionades amb l’ordenança municipal de 
mitjan segle xiii d’aprofitar la muralla i les 
torres romanes, que possiblement ja era 
pràctica habitual, s’han exhumat un seguit 
d’estructures que corresponen a l’ampliació 
d’un casal o hàbitat situat a les finques 
número 14 i 16 del carrer del Sotstinent 
Navarro. Principalment, es tracta d’uns murs 
d’ampliació d’una edificació anterior, d’entre 
els quals destaquen uns pilars a una distància 
equidistant. S’han descobert retalls diversos 
amortitzats al segle xiii amb material ceràmic 
i banyes d’ovicaprins, relacionats amb 
l’activitat del casal o palau gòtic.

Igual que al llarg del carrer del Sotstinent 
Navarro, antigament carrer de Basea, com ja 
hem comentat, hi ha la muralla i les torres 

Per aquest motiu i atès que en el rebliment 
del fossat en aquest període de canvi d’era 
no hi ha filtracions del mar, pensem, a priori, 
que la línia de costa estava una mica més 
desplaçada.

Algunes consideracions a tall de conclusions

Els treballs arqueològics al llarg de la 
intervenció es van centrar en la continuació 
de l’excavació iniciada l’any 2012. La inter-
venció d’enguany s’ha dut a terme al sector 
més pròxim a les estructures romanes 
descobertes al sector 1 esmentat, indret entre 
les dues torres a la cantonada, tocant a la 
torre romana número 27. A partir d’aquesta 
part excavada es van poder establir unes 
conclusions inicials a propòsit de la construc-
ció de la segona fortificació de la ciutat de 
Bàrcino, de finals del segle iii dC. La impor-
tància del paviment o nivell d’ús, utilitzat 
immediatament després de la construcció de 
la muralla romana de finals del segle iii dC, 
estava format per una capa argilosa molt 
compactada amb restes de material lític, 
principalment gresos de Montjuïc, molt 
triturats, que li donaven una certa resistència 
i permeabilitat. 

Per sota d’aquest nivell d’ús, inèdit per a la 
ciutat de Bàrcino, ja que no s’havia docu-
mentat un nivell de circulació fora muralla 
d’aquestes característiques, es va registrar el 
nivell geològic que corresponia al tortorà. Se 
situava entorn de la cota 4 msnm, i estava 
retallat per l’edificació de la muralla romana 
de finals del segle iii dC. Cal dir que, relacio-
nades amb la primera fortificació de Bàrcino, 
i posteriors al canvi d’era, s’han documentat 
a la ciutat restes arqueològiques adossades a 
la muralla. 

Gràcies als materials ceràmics detectats en el 
sondeig efectuat per documentar el fossat, 
sabem que el gran retall existí en un mo-
ment proper als anys 10 aC – 5 dC, i que es va 
anar reblint amb una certa freqüència. Per 
aquest motiu i atès que el rebliment del fossat 
en aquest període de canvi d’era no hi ha 
filtracions del mar, pensem a priori que 
possiblement la línia de costa estava una 
mica més desplaçada. Per acabar, fem un 
petit resum de les diferents estructures i 
moments cronològics localitzats a la interven-
ció en general.

En un primer moment ens trobem amb les 
restes de murs de mitjan segle xix, amb la 
presència d’un soterrani utilitzat com a fossa 
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Navarro. Es va exhumar a una cota  
de 3,72 msnm un mur del segle vi dC, i es va 
establir l’ocupació de l’espai en aquesta 
cronologia. Per sota d’aquest mur, entorn 
dels 1,30 msnm es documentà el nivell 
geològic. Els diversos nivells estratigràfics 
amb una cronologia d’època baiximperial 
corresponen a nivells d’inundació possible-
ment d’aigua dolça. En aquesta cota, s’han 
pogut documentar dos retalls longitudinals 
que, malgrat que estan en estudi, podria 
tractar-se del fossat. Per l’estratigrafia s’ha 
pogut establir que un dels dos retalls podria 
haver estat construït durant la construcció de 
la muralla baiximperial.

També sobre el món romà baiximperial, s’ha 
documentat part del paviment d’ús o de 
circulació de finals del segle iii dC, vinculat 
amb la segona fortificació de la ciutat de 
Bàrcino. Les motllures de la base de la torre 
foren visibles des de finals del segle iii fins al 
segle v, i posteriorment, amb la creació d’un 
nou nivell d’ús, es van cobrir. Es va poder 
documentar que la muralla romana de finals 
del segle iii dC estava excavada al nivell 
geològic, mentre que la torre romana 
identificada com a número 27 tenia una rasa 
de gran amplada, que fou reblerta amb opus 
caementicium. 

Els resultats arqueològics han pogut establir 
la presència del fossat d’època baiximperial. 
A finals del segle iii dC, el fossat devia ser 
desplaçat cap a l’actual carrer del Sotstinent 
Navarro, ja que s’havia anat cobrint el gran 
retall a la part més pròxima a la muralla i 
havia cobert les estructures romanes docu-
mentades en una fase més antiga. Aquest 
retall es devia reomplir al llarg dels segles iv  
i v, i de principis del segle vi hi ha indicis per 
pensar en l’ocupació de l’espai per a usos 
agrícoles, per la documentació de les sitges 
documentades en les fases anteriors. 

Finalment, d’època altimperial (segles i-iii dC), 
en un primer moment abans dels anys 10 aC  
i 5 dC el fossat ja havia estat construït, 
perquè trobem els primers residus abocats 
dins del gran retall exhumat. Posteriorment, 
es van anar aportant terres i residus orgànics 
fins que a finals del segle i dC, a la part més 
pròxima a la muralla, ja havia estat reblert. 
Això va comportar la construcció d’un edifici 
o uns edificis, dels quals encara estem 
revisant la funcionalitat però podrien ser un 
àmbit productiu especialitzat, aprofitant els 
recursos pròxims. 

d’època romana baiximperial, utilitzades 
com a basament i reforç de palaus i edificis 
diversos. D’importància coneguda entorn de 
les torres número 24 i 23, tenim l’arc apuntat 
del segle xiii sobre el qual recolza el palau de 
la Comtessa de Palamós, o l’arc de diafragma 
corresponent al saló d’un antic casal gòtic. 
En la intervenció arqueològica efectuada 
també hem documentat les restes arqueolò-
giques d’un possible casal o palau d’època 
altmedieval.

Així, d’època altmedieval (segles viii-xii) 
s’han documentat retalls atribuïbles a sitges 
per a l’emmagatzematge agrícola i diversos 
pous de captació d’aigua. Les restes de murs 
i pilars configuren part d’un casal o palau 
construït entre els segles xi i xii. La cota de 
les estructures se situa entre els 4,43 i  
els 5,58 msnm.

Sobre el món romà baiximperial (segles iii-vii), 
al sector sud de la torre romana 27 fins a la 
totalitat de la torre 28, s’ha descobert part 
d’un estrat d’anivellació del segle vi dC. 
Aquesta troballa ens permet saber que fora 
muralla hi havia un possible vial o nivell d’ús, 
informació fins ara inèdita. A més, s’hi 
relaciona un mur, de dimensions importants i 
que, paral·lel a la torre 28 a una distància 
d’uns 4 m, transcorre al llarg de la muralla 
entre les torres (se n’està estudiant la utilitat) 
i podria marcar el nivell d’ús comentat, a més 
de contenir les aigües d’una possible bassa. 
Presentava una cota al voltant dels 4,70 msnm, 
on hi ha dues fases constructives del mur, amb 
restes de pedres motllurades.

Igualment, per avaluar la profunditat i tenir 
la seqüència estratigràfica completa, es va fer 
un sondeig a tocar del carrer del Sotstinent 

Fotografia d’una part del fossat d’època romana altimperial de la ciutat de Bàrcino.
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Més tard i fins a principis o mitjan segle ii dC, 
aquestes estructures devien ser amortitzades, 
i d’algunes se’n devien reaprofitar les 
fonamentacions per construir un gran espai. 
Vam poder recuperar algunes pintures a 
l’interior de l’habitacle. Prop d’aquest 
hàbitat o lloc de control es va edificar, 
aprofitant un basament de pilar, una habita-
ció (H1) que podria formar part d’una mena 
de magatzem, ja que als estrats que el reblien 
es van recuperar moltes restes orgàniques 
que s’estan analitzant.

Cal esmentar que, avançada la meitat del 
segle iii dC, aquestes estructures van ser 
eliminades entorn de la cota 4,19 msnm,  
i posteriorment, ja a finals del segle iii dC, es 
va construir el nivell d’ús per damunt 
associat a la segona fortificació de Bàrcino.  
n Jordi Ramos Ruiz
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Carrer Nou de la Rambla, 35

Cronologia: Segles XIX-XX.
Paraules clau: Pous cecs. Murs. Dipòsits.

En aquest espai s’ha dut a terme el control 
arqueològic dels rebaixos de terres necessa-
ris per a l’execució del projecte de reforma i 
rehabilitació del local. En la totalitat de la 
planta subterrània s’ha fet el sanejament del 
paviment, així com un rebaix d’entre 0,25  
i 0,45 m de profunditat respecte al nivell de 
circulació a l’inici de la intervenció. 

L’edifici on s’ha dut a terme aquesta inter-
venció arqueològica es va construir l’any 
1816, i ja hi havia constància d’una planta 
subterrània. 

En algun moment de la segona meitat del 
segle xix es fa una reforma estructural en 
l’edifici, que queda reflectida en l’ampliació 
de la seva longitud original. Aquest canvi en 
la fisonomia arquitectònica primigènia de 
l’edifici s’ha pogut identificar en els murs 
estructurals que fan de mitgera amb els 
habitatges contigus, tant a la planta baixa 
com al soterrani. L’única estructura que 

podem afirmar que és contemporània a la 
construcció de l’edifici de l’any 1816 és part 
d’un mur que es va documentar travat amb 
el mur estructural dret que fa de mitgera, 
cosa que ens indica que són construccions 
sincròniques. Podria ser que aquest mur 
marqués el límit de la sala subterrània en la 
seva primera fase estructural. Quan es va am-
pliar el soterrani, el mur fou parcialment 
arrasat i eliminat i va ser reaprofitat com a 
paret d’un pou cec.

La construcció de la resta de les estructures 
localitzades al llarg d’aquesta intervenció es 
pot situar cronològicament entre la segona 
meitat del segle xix i la primera meitat del 
segle xx. En aquest interval de temps, l’ús i 
ordenació estructural de l’espai de la planta 
subterrània s’ha anat transformant. La 
intervenció arqueològica realitzada destaca 
pel gran nombre d’estructures localitzades 
en un espai no gaire gran. Aquest fet és el 
responsable que algunes de les estructures 
que es construeixen abans s’hagin documen-
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tat parcialment arrasades. Una vegada l’ús 
original d’aquestes estructures perd la seva 
funcionalitat, són arrasades i eliminades per 
construir-ne de noves, les quals transformen, 
reordenen i vertebren novament l’espai. 

Una vegada el soterrani adquireix la morfo-
logia actual, que com ja hem comentat ens 
podria situar en algun moment indeterminat 
de la segona meitat del segle xix, és quan es 
construeixen algunes de les estructures 
documentades durant la intervenció. 
D’aquest moment històric tenim dos pous 
cecs, de planta quadrangular i rectangular, 
respectivament, dos murs de maons i part 
d’una pavimentació, també de maons.  
A causa de la construcció de noves estructu-
res associades a un canvi en l’ús i el funcio-
nament de l’espai, les construccions de la 
segona meitat del segle xix són parcialment 
arrasades.

Aquestes noves estructures podrien estar 
relacionades amb les posteriors reformes i 
transformacions que pateix l’espai del 
soterrani al llarg de la primera meitat  
del segle xx. D’aquest moment cronològic es 
documenta el conjunt estructural format per 
un pou cec de planta circular, així com part 
de tres dipòsits, de planta rectangular, que 
van ser parcialment arrasats i destruïts quan 
es va dur a terme la darrera pavimentació de 
ciment de la planta subterrània, molt proba-
blement al llarg de la segona meitat del 
segle xx. Aquest fet dificulta poder elaborar 
una bona interpretació de l’ús i el funciona-
ment d’aquestes estructures. El fet de 
documentar les parets i els fons dels dipòsits 
revestits d’una capa de ciment tipus pòrt-
land, amb la funció d’impermeabilitzar, 
podria estar indicant que probablement 
s’empraven per a l’emmagatzematge o la 
decantació d’algun tipus de líquid. El que sí 
que podem afirmar és que les parets dels 
dipòsits originàriament devien tenir més 
alçària, i que el seu ús i funcionament ens 
podrien situar entre el segon i el tercer quart 
del segle xx.  n Albert Castellà Fabré 
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Carrer Nou de Sant Francesc, 27 

Cronologia: Segles XVII-XIX.
Paraules clau: Mur de fonamentació. Ceràmica 
d’importació. 

En el transcurs del seguiment arqueològic 
subsidiari de les obres de l’edifici construït 
l’any 1818 per la família Maspons i Camaras-
sa es va documentar, juntament amb els 
serveis originals de l’edifici, una fonamenta-
ció anterior a aquesta data. 

Concretament, es va localitzar al sector  
del fossat de l’ascensor, amb una cota 
superior de 3,78 msnm. Presentava una 
amplada de 0,70 m i una alçària de 0,60 m; 
tot i que en desconeixem la longitud, ja que 
excedeix els límits de la nostra actuació, el 
tram documentat era de 2,45 m. La fona-
mentació estava construïda amb pedres 
lligades amb morter de coloració ataronjada 
mitjançant la tècnica de l’encofrat perdut, 
dins d’una rasa constructiva que tallava 
estratigrafia de matriu argilosa. Entre el 
material recuperat als estrats constructius 
destaquen les importacions de ceràmica de 
Ligur decorada en blau berettino, que ens 
situa l’horitzó constructiu en un terminus post 
quem a mitjan segle xvii. 

Desconeixem, a causa de les característiques 
de la intervenció, si devia ser una estructura 
aïllada o devia formar part d’una edificació. 

No obstant això, i a tall d’hipòtesi, podria 
estar relacionada amb les restes documenta-
des al número 29 del mateix carrer, on es va 
documentar a l’extrem nord del solar part 
d’un edifici, de caràcter possiblement 
industrial, d’època moderna-contemporània, 
junt amb les restes del casal dels Montcada. 
n Inma Mesas Torronteras
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Pla de Palau, 19

Cronologia: Èpoques moderna i contemporània.
Paraules clau: Muralla. Zona portuària.

La intervenció arqueològica portada a terme 
estava motivada per la realització d’un seguit 
de rebaixos relacionats amb els treballs 
d’instal·lació d’un nou tram de clavegueram 
a la zona del pla de Palau situada entre els 
carrers de la Reina Cristina i Pas de Sota 
Muralla. 

La intervenció arqueològica que es va fer es 
va acotar als rebaixos necessaris per als 
treballs de l’obra, de manera que les dades 
obtingudes en el decurs d’aquests treballs 
foren en alguns casos limitades i parcials. 
També cal destacar que, per les cotes assoli-
des durant els rebaixos, la majoria de les 
restes arqueològiques documentades devien 
formar part de les fases d’ocupació més 
recents del territori.

Així doncs, es van poder documentar 
diverses fases ocupacionals en aquesta zona 
datades d’entre el segle xvi i l’actualitat. Una 
part important de les restes documentades 
en aquesta intervenció arqueològica s’hauria 
de relacionar amb les reformes urbanístiques 
que va patir el carrer els darrers anys. Es van 
documentar paviments i aportacions de 
terres vinculades al terraplenament del 
sector, a banda de l’abundant presència de 
serveis com ara aigua, llum i gas, així com  
de clavegueram.

A banda de les construccions d’èpoques més 
recents, aquesta excavació també va perme-
tre documentar diverses restes relacionades 
amb l’ocupació d’aquest espai a finals del 
segle xviii o principis del segle xix, com 
serien la presència d’un col·lector i d’una 
estructura murària. El mur estava força 
arrasat i, amb les dades obtingudes, va ser 

complicat establir-ne la funcionalitat de 
manera concloent. Per les característiques 
que presentava aquesta estructura, es podria 
relacionar amb la presència d’algun dipòsit o 
construcció propera a la muralla moderna, 
en una zona exterior del recinte fortificat i, 
per tant, vinculada a la zona del port. 

En aquesta zona del pla de Palau, en  
anteriors intervencions arqueològiques  
(antequera, 2001) ja es van localitzar 
estructures de característiques similars; en 
aquell cas, però, els murs es van localitzar a 
la zona interior de la muralla i estaven 
destinats a emmagatzemar mercaderies que 
devien passar per la llotja. En el nostre cas, 
l’estructura es localitzà fora muralla, però 
també s’hauria de vincular amb tota aquesta 
dinàmica portuària i marítima anterior a la 
remodelació que va experimentar aquest 
sector amb les obres d’eixample del pla de 
Palau, realitzades entre els anys 1822 i 1848, 
amb la construcció de noves edificacions 
com ara la casa Xifré i la casa Collasso, entre 
d’altres, i amb la construcció de la nova 
muralla marítima.

La majoria de les restes documentades en 
aquesta intervenció les hauríem de situar  
en un context cronològic d’entre la segona 
meitat del segle xvii i el segle xviii. Hi hauria 
un primer grup de nivells de circulació de 
terra piconada intercalats amb altres aboca-
ments de deixalles, sorres o cendres, que 
actuaven com a capa de regulació i anivella-
ment, datats del segle xviii. Ja a les cotes més 
baixes, es va documentar un paviment de 
maons i un nivell de circulació més antic, 
amb una cronologia de la segona meitat del 
segle xvii. D’aquesta mateixa fase ocupacio-
nal podrien ser les restes, molt parcials, d’un 
mur; en aquest cas, per les característiques 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Pla de Palau, 19

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
5 setembre – 30 octubre 
de 2015

Codi
084/15

Motiu
Construcció de nou 
col·lector

Promotor/Propietari
Barcelona Cicle de 
l’Aigua, SA / Ajuntament 
de Barcelona

Empresa adjudicatària
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives

Fotografia
Vanesa Triay Olives

Vista del nivell de circulació de terra piconada del segle xviii.
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segle xviii. En aquests treballs es fa menció 
especialment al fet que, tot i que pot semblar 
que les pavimentacions de terra podrien 
respondre a pavimentacions puntuals o 
relativament pobres per a una de les entrades 
principals de la ciutat, cal tenir en compte 
que aquests nivells de terra piconada també 
es documenten en altres entrades impor-
tants, com és el cas de les vies d’Horta i de 
Ribes a la banda del portal Nou, on gairebé 
totes les pavimentacions d’entre els segles xiii 
i xvii també eren de terra piconada.

La intervenció va permetre localitzar algunes 
restes relacionades amb l’ocupació d’aquest 
espai fora del recinte emmurallat anteriors a 
la fase constructiva esmentada. Els materials 
vinculats als estrats en qüestió ens els 
podrien situar en un context cronològic 
d’entre el segle xvi i principis del segle xvii. 
Les restes foren minses i només acotades a la 
zona nord de la rasa, i tampoc no es va 
documentar cap tipus d’estructura associada, 
de manera que no es va disposar d’una visió 
més global d’aquest moment. 

Destaquem, per tant, que les dades obtingu-
des dels rebaixos portats terme en aquesta 
intervenció fan referència majoritàriament 
als estadis ocupacionals més recents d’aquest 
sector portuari de la ciutat de Barcelona 
(èpoques moderna i contemporània) i, de 
manera molt puntual, a fases cronològiques 
anteriors. Els treballs realitzats es van ajustar 
únicament a la rasa oberta per a la construc-
ció del nou col·lector, de manera que 
l’estratigrafia no fou exhaurida. Les dinàmi-
ques estratigràfiques documentades en 
aquesta zona de Barcelona ens permeten 
apuntar que a les cotes inferiors de l’àmbit 
intervingut es podrien localitzar restes 
vinculades amb l’evolució del front marítim 
des de l’època romana i, per tant, s’hauria de 
tenir en compte en futures afectacions del 
subsòl.  n Vanesa Triay Olives
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constructives que presentava aquesta estruc-
tura, es podria tractar de les restes d’un 
dipòsit vinculat a un magatzem de merca-
deries fora muralla. 

Aquesta successió podria implicar una 
ocupació d’aquesta zona marítima força 
dinàmica, sobretot per la proximitat amb la 
llotja i les entrades a la ciutat de mercaderies 
pel costat de mar; també permet veure 
quines eren les cotes de circulació en cada 
moment cronològic. 

A escassos metres d’aquesta intervenció, a la 
zona més pròxima al baluard de Migdia, els 
diversos treballs arqueològics portats a terme 
els darrers anys també van permetre docu-
mentar diferents nivells de circulació de 
característiques tipològiques força similars 
als localitzats al pla de Palau, 19 (soberón, 
2006; soberón, 2011: 70-73). En aquell sector, 
les restes també es localitzaven fora del 
recinte emmurallat i el ventall cronològic 
anava des de mitjan segle xvi fins a finals del 

A dalt, vista del nivell de 
circulació de terra 
piconada i paviment de 
maons del segle xvii.

A sota, mur dipòsit 
vinculat al magatzem de 
mercaderies fora muralla 
del segle xvii.
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Parc de la Ciutadella

Contemporània.
Paraules clau: Ciutadella.

La continuïtat durant els primers mesos de 
l’any 2015 del control arqueològic que 
s’inclou en el projecte constructiu de refor-
ma integral, reparacions i gran manteniment 
de les instal·lacions pertanyents a la fauna 
pròpia de la sabana africana del Parc Zoolò-
gic de Barcelona, concretament la renovació 
de la xarxa elèctrica de baixa i mitjana tensió 
(juan, 2016), ha permès la documentació de 
diferents estructures dins la zona afectada 
per les rases que han d’encabir les noves 
línies elèctriques.

Estructures corresponents a la muralla de 
Barcelona (primera a meitat del segle xvi)

Al sector més oriental de la rasa que trans-
corre per l’exterior del recinte del Parc 
Zoològic, i que afecta el costat sud de la 
plaça de Joan Fiveller, s’ha evidenciat l’exis-
tència d’un tram de mur amb una orientació 
nord-oest – sud-est, el qual es conforma 
mitjançant dos paraments de carreuons de 
pedra de Montjuïc ben escairats, i un 
farciment interior de pedres i morter de 
tonalitat marró; la seva amplada és conside-
rable, arriba als 3 m i apareix a una cota  
de 3,70 msnm. La superposició de la plani-
metria de les defenses de la ciutat en el 
sector oriental, elaborada a partir de restes 
documentades en intervencions anteriors, 
ens ha permès identificar aquest mur com a 
part del llenç de la muralla de Barcelona 
existent entre el convent de Santa Clara i el 
baluard de Llevant, conegut com a cortina 
de Ribera, i que es devia construir durant la 
primera meitat del segle xvi.

Estructures relacionades amb la ciutadella

La consulta de la planimetria original de la 
ciutadella, conservada a l’Archivo General de 
Simancas i disponible a la xarxa de manera 
digitalitzada, ha permès identificar, en bona 
mesura, un ventall d’estructures documenta-
des durant la intervenció en diferents àmbits 
de la fortalesa.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Parc de la Ciutadella 

Districte
Ciutat Vella

Nom singular 
Parc de la Ciutadella.  

Dates
12 novembre de 2014 – 
31 març de 2015

Codi
121/14

Motiu
Renovació de la xarxa de 
mitjana i baixa tensió

Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció tècnica
Lluís Juan i González, 
Marta Fàbregas i 
Espadaler

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 
Lluís Juan i González

Cronologia: Moderna. 

Llenç de la muralla documentat.

Restes de la Puerta del Socorro.
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Casernes per a la infanteria

Novament, en el recorregut de la rasa que 
afecta el costat sud de la plaça de Joan 
Fiveller, a l’exterior del recinte del Parc 
Zoològic, han aparegut llenços de mur i un 
paviment de lloses de pedra que devien 
haver format part d’un seguit d’edificacions 
quadrangulars existents a banda i banda de 
la plaça d’armes de la ciutadella (l’actual 
plaça de Joan Fiveller), les quals apareixen 
identificades a la planimetria original com a 
casernes dels oficials i casernes de la infan-
teria. Concretament, estem parlant de les 
situades al flanc meridional de la plaça.

Estructures contemporànies

La realització d’una rasa de 64 m que 
transcorria per l’interior del recinte del Parc 
Zoològic, davant l’espai que actualment 
ocupen els camells bactrians, ha permès la 
documentació de part d’una estructura 
circular d’uns 15 m de diàmetre, de la qual 
tenim una visió parcial. La tipologia cons-
tructiva, que barreja carreus de pedra amb 
maons, no ens deixa cap dubte a l’hora 
d’atribuir-li una cronologia contemporània, 
però la seva identificació no és gens clara, 
atès que, tot i que s’inclou dins de l’espai 
ocupat pel palau de la Indústria, el principal 
espai expositiu de l’Exposició Universal de 
l’any 1888, no concorda amb cap de les 
planimetries analitzades i superposades, cosa 
que ens fa pensar a identificar-la amb alguna 
estructura relacionada amb les primeres 
instal·lacions del Zoològic de Barcelona, 
potser una mena de clos circular per exhibir 
animals, o algun tipus de dipòsit.  n Lluís 
Juan i González
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Puerta del Socorro 

Diversos murs i paviments de ceràmica 
documentats a les rases i les cales que 
afecten el sector del Parc Zoològic situat a 
tocar del costat sud de l’edifici del Parlament 
de Catalunya queden vinculats sense cap 
mena de dubte amb l’anomenada Puerta del 
Socorro, un dels dos accessos al recinte 
fortificat, que estava situada entre els balu-
ards del Príncipe i de Don Fernando. Els 
elements evidenciats delimiten una habitació 
de 4,50 m d’amplada, pavimentada amb 
rajoles ceràmiques de 30 per 15 cm, que es 
devia ubicar a l’esquerra del passadís d’accés 
de la porta esmentada, i devia tenir la funció 
d’allotjament per als ajudants, segons la 
planimetria original consultada.

Restes de les casernes d’infanteria.
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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. Ciutadella borbònica. 

Durant tot l’any 2015, els treballs arqueolò-
gics s’han succeït gairebé de manera continu-
ada, alternant períodes d’excavació i perío-
des de control d’obra. Sens dubte, les 
actuacions han aportat un volum de dades 
important i, alhora, han evidenciat un cop 
més el bon estat de conservació de les restes 
arqueològiques en aquest sector de la ciutat.

Fins al moment, la intervenció ha permès 
localitzar estructures relacionades amb 
quatre períodes històrics molt rellevants per 
a la ciutat de Barcelona, des de les primeres 
construccions medievals fins a l’època de 
l’Exposició Universal del 1888.

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

A l’època medieval, l’indret que ens ocupa es 
trobava molt a prop de la costa. El tram 
oriental de la muralla de Barcelona va 
començar a construir-se entorn del 1360 per 
iniciativa del rei Pere iii el Cerimoniós, amb 
l’objectiu de tancar tot el barri de Ribera, 
inclòs el convent de Santa Clara. Tot i que el 
tram marítim no es va tancar definitivament 
fins al segle xvi, com veurem més endavant, 
el fet que la muralla oriental arribés fins a la 
zona del convent de Santa Clara – Sant 
Daniel no implicava deixar un espai obert 
fins al mar, sinó que el llenç de la muralla 
arribava fins a tocar de la platja en forma 
d’espigó de pedra.

La referència documental més antiga que 
tenim actualment data de l’octubre del 1410, 
on s’interpreta que l’estructura ja està 
construïda en aquest moment:

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ
Ubicació
Parc de la Ciutadella

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Parc de la Ciutadella. 
Parc Zoològic

Dates 
Gener-desembre de 2015 
En curs

Codi
067/14

Motiu
Reforma de l’espai dels 
elefants, les girafes i els 
lleons

Promotor/Propietari 
B:SM / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica
Josep Cruells Castellet

Equip
Jordi Barriuso, Toni 
Bosch, Òscar de Castro, 
Manel Domènech, Pau 
Gómez, Marc Molist, 
Ariadna Muñoz, Noemí 
Nebot, Eva Orri, Romina 
Ribera, Manuel Saa, 
Guillem Vera, José 
Manuel Vicente

Topografia
Abel Moreta Blázquez, 
Josep Cruells Castellet, 
Juanma Muñoz Malagón

Digitalització de plànols 
i escàner 3D
Josep Cruells Castellet

Fotografia
Josep Cruells Castellet

Plànol de Barcelona el 1492, reconstruït per Salvador Sampere i Miquel l’any 1881. AHCB
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reblert amb una massa sòlida de morter de 
calç i blocs irregulars. L’estructura és total-
ment solidària amb el llenç de muralla 
medieval provinent del convent de Santa 
Clara, del qual han estat documentats diversos 
trams els darrers anys (Hinojo, 2011).

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

Els darrers anys del segle xv i principis del 
segle xvi, les referències documentals situen 
en aquest lloc l’anomenada torre de l’esperó. 
Les fonts parlen d’una construcció defensiva 
amb capacitat per ser artillada i amb funcions 
de control de la costa davant les amenaces 
constants d’incursions foranes (rovira, 2009).2 
Tanmateix, amb les dades arqueològiques 
recollides fins avui no s’ha localitzat cap 
estructura que pugui correspondre a una torre 
o quelcom semblant.

En canvi, sí que s’ha localitzat gran part de la 
planta baixa del baluard de Llevant, cons- 
truït vers l’any 1535. Aquest edifici defensiu 
de planta poligonal, amb un vèrtex destacat 
orientat cap a llevant, es construí per unir la 
«muralla vella» del segle xiv amb la «muralla 
nova o de mar» també construïda en el 
mateix projecte del 1535.

Aquest edifici devia tenir unes dimensions 
entorn dels 1.100 m2 i devia estar format, 
com a mínim, per dos nivells diferenciats: 
una planta baixa subdividida en tres àmbits 
molt amplis i una planta superior actualment 
desapareguda.

Aquest bastió s’adossa al sud-est del mateix 
esperó de llevant, i destaca el bon estat de 
conservació de les seves estructures, a més 
del seu valor històric. La part nord del 
baluard es conserva a l’altura de l’arrenca-
ment de les voltes de canó de la planta baixa 
i ha tingut, gràcies a l’adaptació o integració 
que se’n féu en les èpoques posteriors, un ús 
continuat d’uns 325 anys, és a dir, des de 
principis del segle xvi fins a l’any 1869, amb 
l’enderroc definitiu de la ciutadella militar. 
La part sud-oest en canvi, tot i quedar 
sensiblement afectada per les construccions 
de la ciutadella borbònica, restà intacta,  
a causa de les obres de terraplenament per a 
la construcció del nou baluard del segle xvii, 
que va eixamplar l’edifici en extensió i en 
alçària de manera significativa, el qual va 
arribar al voltant dels 4.000 m2.

El parament exterior presenta, des de la 
base, una inclinació escarpada de carreus 

«El 8 d’octubre Pere ça Vila també rep 
una sèrie de pagaments per part del 
Consell per a que construeixi 1ª gran 
pelissada de fusta qui ara·s fa en l’esperó 
de Sant Daniel de la ciutat, per çò que null 
hom a peu ne a cavall no puxa entrar de 
nits ne de dies per lo dit esperó» (santa-
cruz, 2014: 83, 158-159).1

L’estructura identificada com a punta  
de l’esperó és una construcció de planta en 
forma de proa de vaixell orientada vers el 
sud-est. És bastida amb carreus rectangulars 
ben escairats a la cara vista i l’interior està 

Punta de l’esperó de Llevant. 

1. AHCB. Manuscrit 1BXI-34 de la Secció del Consell de Cent, folis 87r i 87v. 

2. Doc. 1484. 5 de novembre de 1496: «[...] a pagar les despeses de refer la muralla i 
construir baluards a l’esperó de Llevant, així com a obtenir bona artilleria per a la defensa de 
la ciutat en aquell indret, ja que l’obertura de la muralla entre el dit esperó i el mar suposava 
no solament un greu perill per a la seguretat davant dels enemics i pirates, sinó que també 
era causa de seriosos fraus en les imposicions, atès que les mercaderies hi entraven i en 
sortien sense control».

Vista des del nord de la planta baixa del baluard de Llevant del 1535.



150 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

rectangulars d’uns 4 m d’alçària i, a partir 
d’aquí, devia passar a tenir un parament 
vertical. Aquest llenç defensiu disposava de 
troneres baixes, situades a nivell de planta 
baixa, tal com testimonia la localització 
d’una d’aquestes troneres, i troneres a la part 
superior, avui desaparegudes.

L’interior del bastió se subdivideix en tres 
àmbits que eren coberts per enormes voltes 
de canó de 9,50 m de llum i d’uns 18 m de 
llargada. Aquests àmbits es comuniquen 
entre si gràcies a l’existència de dos arcs de 
pedra, dels quals resta dempeus un.

El llenç de la muralla de Mar probablement 
comença des de l’interior del mateix balu-
ard, en concret entre els dos àmbits més 
meridionals. D’aquesta manera, queda palès 
que la muralla de Mar no s’adossava a 
l’exterior de l’edifici preexistent, tal com 
apuntaven les notes de l’enginyer borbònic 
Pròsper van Verboom, sinó que s’endinsa fins 
a l’interior del mateix edifici.

Fase 3. Ampliació del baluard de Llevant  
(c. 1618)

L’ampliació del nou baluard de Llevant 
entorn del 1618 va comportar l’adaptació i la 
reedificació del mateix bastió existent i, 
sobretot, l’ampliació de l’espai.

L’objectiu principal del projecte era, proba-
blement, dotar el nou edifici militar amb les 
solucions arquitectòniques més avançades i 
amb els recursos més adequats per fer front 
als avenços militars que s’estaven estilant a 
tot Europa.

D’aquesta reforma constructiva podem 
desgranar dos moments diferents: el terra-
plenament progressiu del sector sud-est de la 
planta baixa de l’antic bastió de Llevant, junt 
amb la construcció de fonaments de pilar per 
aixecar l’alçària del baluard, i la construcció 
d’una nova escarpa defensiva molt més gran, 
la qual devia abraçar a l’interior l’antic 
bastió i que es caracteritzava per la construc-
ció d’orelles en els extrems on connecten 
amb les cortines de les muralles. Aquest nou 
disseny permet la protecció dels flancs i la 
instal·lació de casamates per a la defensa 
dels fossats de les cortines.

Fase 4. Estructures relacionades amb la 
ciutadella militar borbònica (1716-1720)

Tal com s’explica a l’article publicat al darrer 
Anuari (cruells, 2016), un cop acabada la 

Diversos fonaments de pilar relacionats amb l’ampliació del segle xvii del baluard de 
Llevant. 

Vista des del sud-oest de l’escarpa del baluard de Llevant, construïda durant l’ampliació 
del segle xvii.

Tram de la cortina defensiva de la ciutadella borbònica. Darrere seu, els soterranis del 
baluard de Llevant parcialment visibles.
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guerra de Successió bona part del baluard de 
Llevant quedà destruït. Malgrat tot, els 
fonaments de les estructures no resultaren 
del tot afectats, ni tampoc molts dels àmbits 
soterrats construïts a prova de bomba.

Un exemple gràfic d’això és la troballa del 
tram de cortina que enllaça amb el baluard 
de Don Fernando i, alhora, s’adapta als 
soterranis de l’antic baluard de Llevant.

Les obres realitzades enguany també han 
permès documentar noves estructures 
d’aquesta època, de les quals destaquem la 
part est de l’edifici de les cavallerisses que 
s’adossava a la façana nord de l’antic baluard 
de Llevant, així com un sistema de conducció 
d’aigua corrent inèdit adossat al mur perime-
tral que envoltava el polvorí del baluard de 
Don Fernando, que en aquest indret està 
totalment espoliat.

La primera d’aquestes estructures, les 
dependències de l’edifici de les cavallerisses 
que s’adossen a l’antiga façana nord del 
baluard de Llevant, ha resultat ser un espai 
pavimentat amb rajols amb la presència d’un 
pou d’aigua ubicat a la cantonada, i uns 
graons de pedra per accedir al nivell supe- 
rior. Aquest fet evidencia, junt amb la 
presència de tres bases de pilar, que l’edifici 
tenia un pis superior.

La segona de les estructures es localitza a la 
banda nord del polvorí del baluard de Don 
Fernando i consta de dos pous i una cisterna 
d’aigua adossats al mur perimetral que 
protegia el polvorí. Aquestes tres construc- 
cions estaven comunicades mitjançant una 
conducció metàl·lica molt prima protegida 
amb taulons de fusta a banda i banda. Pel 
que sembla, aquest mecanisme, basat proba-
blement en el sistema de vasos comunicants, 
envoltava tot el polvorí. És evident que la seva 
funcionalitat està relacionada amb la protec-
ció o aïllament del mateix polvorí, però la 
disposició de cadascun dels elements i els 
materials utilitzats són encara una incògnita 
per estudiar.  n Josep Cruells Castellet
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Parc de la Ciutadella. Plaça de Joan 
Fiveller

Cronologia: Segle XIII. Segle XVIII.
Paraules clau: Convent de Santa Clara. Ciutadella.

Davant la necessitat de l’empresa FECSA-EN-
DESA d’instal·lar una línia de mitjana tensió 
que subministrarà electricitat a una estació 
transformadora (ET) recentment construïda 
dins l’àmbit del Parc Zoològic de Barcelona 
(juan, 2016), s’ha dut a terme una interven-
ció arqueològica preventiva consistent en el 
seguiment d’una rasa de 125 m de longi- 
tud, 0,40 m d’amplada i 0,70 m de fondària, 
que ha afectat el costat occidental de la plaça 
de Joan Fiveller, al Parc de la Ciutadella. El 
recorregut de la rasa transcorre pel davant 
de l’antiga Casa del Governador (actual Insti-
tut Verdaguer) i pel davant de l’antiga 
capella del recinte militar de la ciutadella 
borbònica.

El control arqueològic ha permès evidenciar 
la presència d’estructures dins la zona 
afectada pel rebaix; malgrat les escadusse-
res dimensions en amplada de la rasa, que 
no han permès un estudi gaire detallat de 
les restes, sembla força probable la seva 

vinculació o bé a l’antic convent de Santa 
Clara o bé al mateix complex de la ciutade-
lla. Una relació força segura amb l’antic 
convent la devia tenir un mur d’1 m d’ampla-
da realitzat amb pedra sense desbastar 
lligada amb morter de color blanc, amb una 
orientació est-oest, documentat 9 m al 
sud-est de la porta principal de l’Institut 
Verdaguer; la superposició de planimetria 
antiga i contemporània ajuda a situar aquest 
mur dins l’espai corresponent a l’hort del 
convent.

Menys segura és l’atribució al convent de 
Santa Clara de tres envans documentats uns 
quants metres més enllà del mur, formats per 
una filera de maons de 0,15 per 0,30 m lligats 
amb morter blanquinós, tots amb una 
orientació nord-est – sud-oest, que es dispo-
sen de manera paral·lela, separats uns 4 m 
els uns dels altres, i presenten una de les 
cares arrebossades amb calç blanca; pel que 
fa a la seva ubicació dins l’espai del convent, 
en cas de pertànyer-hi, la superposició de la 
planimetria ens porta una altra vegada a  
la zona de l’hort.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Parc de la Ciutadella. 
Plaça de Joan Fiveller

Districte
Ciutat Vella

Nom singular 
Parc de la Ciutadella. 
Plaça de Joan Fiveller

Dates 
21 març – 17 abril de 
2015

Codi
035/15

Motiu
Realització d’una rasa 
per a la instal·lació d’una 
línia de mitjana tensió

Promotor/Propietari
FECSA-ENDESA / 
Ajuntament de Barcelona

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

Direcció tècnica
Lluís Juan i Gonzàlez

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 
Lluís Juan i Gonzàlez

Ubicació del mur localitzat en relació a la planta de l'antic convent de Santa Clara. Dibuix: ATICS
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Finalment, hem vinculat al complex de la 
ciutadella una claveguera documentada al 
bell mig de l’anomenat pas de l’Institut 
Escola, passatge que hi ha entre la Casa del 
Governador i la capella, i les restes d’una 
canalització apareguda davant el parc 
infantil situat al costat de la capella. Amb- 
dues estructures van ser realitzades amb 
maons de 0,15 per 0,30 m.

Totes les restes descrites apareixen amortitza-
des per un estrat de runa d’uns 0,30 m de 
potència, sense presència de material 
ceràmic que en permeti una datació fiable. 
n  Lluís Juan i Gonzàlez
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Parc de la Ciutadella. 
Plaça de Joan Fiveller

Cronologia: Moderna.
Paraules clau: Rases. Claveguera.

La intervenció es va centrar en el control de 
l’obertura d’una rasa per a la conducció 
d’aigua, d’una longitud de 13,85 m, una 
amplada que va oscil·lar entre els 50 i  
els 35 cm i una fondària màxima de 40 cm, 
que va ser realitzada manualment.

A l’interior de la rasa es va documentar, en 
primer lloc, un estrat superficial, que cobria 
un segon estrat de rebliment força alterat per 
diferents retalls pertanyents a serveis, fet que 
va dificultar que pogués ser datat amb 
precisió, ja que presentava força material 
d’època contemporània (totxos i algun 
plàstic) i una claveguera feta de maons. 

Aquesta claveguera apareixia perpendicular a 
la rasa i en direcció nord-sud i, per tant, tan 
sols se’n podia veure un tram d’uns 40 cm. 
Estava construïda amb maons de 29 per 15 cm 
lligats amb morter de color gris. Presentava 
una amplada d’entre 35 i 42 cm i una alçària 
conservada d’aproximadament 30 cm; la 
trinxera de fonamentació tallava l’estrat de 
rebliment, esmentat anteriorment.

Finalment, cal precisar que aquesta clavegue-
ra podria estar relacionada amb la construc-
ció de la ciutadella i, més concretament, amb 
l’arsenal de la ciutadella, que actualment 
correspon a la seu del Parlament de Catalu-
nya.  n Conxita Ferrer Àlvarez
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Plaça de Joan Fiveller, 1

Districte 
Ciutat Vella

Nom singular
Parc de la Ciutadella. 
Plaça de Joan Fiveller

Dates 
21-31 desembre de 2015 
18-22 gener de 2016

Codi 
127/15

Motiu
Canvi d’una canalització 
d’aigua

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Conxita Ferrer Àlvarez

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Conxita Ferrer Àlvarez

Detall de la rasa realitzada.

Detall de la claveguera documentada a la rasa.



Intervencions arqueològiques | 155

Plaça de Ramon Berenguer el Gran

Cronologia: Èpoques romana, moderna i 
contemporània.
Paraules clau: Trama urbana. Camí romà.

Entre els mesos de febrer i agost del 2015 es 
va dur a terme el control arqueològic de les 
obres de reurbanització de la plaça de 
Ramon Berenguer el Gran. Els treballs van 
consistir en l’obertura de setze escocells, amb 
unes mesures aproximades d’1,50 per 1,50 
per 1,50 m, quatre sabates, de 3 per 2 per 
1,50 m, per instal·lar fanals i diverses rases 
per encabir serveis o connectar pous de 
clavegueram. El control i la posterior excava-
ció arqueològica dels escocells, les sabates i 
les diferents rases van permetre documentar 
restes d’època romana, moderna i contempo-
rània. Cal fer notar que el fet d’aprofundir 
en el terreny fins a la cota marcada pel 
projecte de l’obra ens va impedir exhaurir 
l’estratigrafia d’aquests punts i, per tant, 
assolir les cotes del terreny geològic. Tot i 
això, l’excavació va permetre obtenir una 
sèrie de resultats que creiem que són prou 
interessants. Cal esmentar que l’interior de 
la plaça, situada a una cota força més baixa 
que l’entorn, no es va excavar, sinó que 
només s’hi van fer algunes rases i forats de 
registre de poca fondària, ja que l’obra 
només preveia reomplir-la per assolir la cota 
de circulació dels vials perimetrals.

Abans de passar a descriure les restes 
exhumades en funció de la seva cronologia, 
volem deixar clar que les datacions aportades 
són bastant genèriques, ja que l’inventari i 
l’estudi dels materials recuperats encara no 
s’han efectuat.

Època romana

Les restes corresponents a aquest període es 
localitzen principalment al sector sud-est de 
la plaça. En aquest punt es van documentar 
dos paviments d’opus signinum i un tram de 
camí. Un dels paviments va aparèixer en una 
de les sabates per col·locar un fanal, mentre 
que l’altre es localitzà 5 m al sud-oest, en una 
rasa per connectar clavegueram. Per tant, no 
es va poder establir cap relació física entre 
tots dos paviments, malgrat que, per les cotes 
que presenten i pel material recuperat dels 
estrats d’amortització, no descartem que 
poguessin haver funcionat coetàniament. 
Cap dels dos signinum no es va poder relacio-
nar amb cap altre element i, per tant, no 
podem determinar, amb les dades de què 
disposem, si ens trobem davant de paviments 
d’estances o d’hipotètics lacus. Sembla 
bastant clar que aquestes estructures devien 
quedar amortitzades a partir del segle iv  
o v dC, per la presència de fragments de 
ceràmica de terra sigil·lada Africana D en  
els nivells que les cobreixen. Tot i això, com 
ja hem comentat, haurem d’esperar a fer 
l’estudi corresponent dels materials per 
poder afinar millor aquesta cronologia.

L’altre element que cal destacar en aquesta 
zona oriental de la plaça és una via o camí, 
que es va localitzar en un sondeig més  
gran que la resta, ja que en aquest punt es 
realitzava un escocell i s’instal·lava una font. 
Del camí es va documentar una llargada 
mínima de 4 m, i presentava una orientació 
nord-est – sud-oest. Aquesta via devia estar 
flanquejada com a mínim per un muret fet 
de pedra seca en el seu costat nord-oest. El 
costat sud-est també està delimitat per un 
mur, però, a causa de l’ocupació posterior i 
del fet de no haver excavat més superfície de 
terreny, dubtem si aquest mur és romà o d’un 
moment posterior. En qualsevol cas, entre els 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça de Ramon 
Berenguer el Gran

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
Febrer-agost de 2015

Codi
009/15

Motiu 
Execució del projecte de 
reurbanització de la 
plaça de Ramon 
Berenguer el Gran (fase 
1B)

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa adjudicatària
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica 
Francesc Antequera 
Devesa

Equip 
Alba Tenza, Adrià Buch, 
José Barea, Artur Agustí, 
Guerau Xipell, Pau Turón, 
Marta Merino, Manel 
Domènech

Aixecament de 
planimetria 
Rubén Ramírez

Digitalització de plànols 
Mario Granollers

Fotografia 
Francesc Antequera 
Devesa

Planta de situació de les restes romanes. Dibuix: Mario 
Granollers
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Per tant, a partir d’aquestes dates hem de 
pensar que si hi hagués hagut fossat en 
aquest punt, ja estaria reblert i amortitzat  
en aquestes dates i, per tant, ja hauria perdut 
la seva funcionalitat defensiva originària.

En segon lloc, cal parlar específicament del 
camí o via situat a l’extrem sud-est de la 
plaça. Aquesta via queda fossilitzada en el 
temps i, amb el pas dels segles, dóna com a 
resultat el carrer de les Donzelles. En el tram 
excavat del camí no hem documentat cap 
interferència murària posterior que ens faci 
pensar que aquest espai deixi de tenir la seva 
funcionalitat originària en el transcurs del 
temps. Ben al contrari, els murs de façana 
del carrer esmentat se superposen o continu-
en la tirada dels murs que delimitaven el 
camí. Una altra dada que ens podria confir-
mar la continuació d’aquest espai com a zona 
de trànsit és la construcció, en època moder-
na i posteriorment en època contemporània, 
d’una claveguera o col·lector que discorre 
pel centre de la via tallant els nivells romans.

Èpoques moderna i contemporània

La resta d’estructures documentades a la 
plaça corresponen ja a l’època moderna i 
l’època contemporània. Cal comentar que el 
material recuperat de la majoria dels son-
deigs excavats és molt escàs. Així mateix, 
molts d’aquests sondeigs presentaven directa-
ment paviments de rajols, murs o clavegueres 
amb molt poca estratigrafia per excavar. 
Aquests fets, i tenint en compte a més que 
encara no s’ha fet l’estudi corresponent del 
material, han dificultat la datació acurada de 
les restes d’aquests períodes. És per aquests 
motius que, de moment, les hem agrupat 
totes de manera genèrica dins les èpoques 
moderna i contemporània.

dos murs es van excavar successius paviments 
de grava i argila, més o menys compactats, 
amb una amplada d’1,80 m, que presentaven 
una secció bombada on les cotes més altes 
eren les del centre de la via, cosa que perme-
tia el drenatge de les aigües cap als laterals. 
Cronològicament, també hauríem de datar 
aquesta via de partir del segle iv o v dC.

Tenint en compte les cotes tant del camí com 
dels signinum, i teoritzant que podrien 
correspondre a fons de dipòsits, creiem que 
no seria descartable pensar que tot aquest 
conjunt de restes podria haver funcionat en 
el mateix moment, configurant una zona de 
treball al costat d’una zona de pas. Tot i això, 
volem deixar clar que aquesta reflexió és 
únicament a tall d’hipòtesi i sense tenir les 
dades suficients per poder-ho afirmar del 
cert.

Pel que fa a la resta d’estructures d’època 
romana localitzades en aquesta intervenció, 
només s’ha de mencionar part d’un mur 
aparegut al límit d’una de les sabates per 
col·locar un fanal al sector nord-oest de la 
plaça, que es podria datar també de partir 
del segle iv o v dC i al qual no podem 
atribuir una funcionalitat concreta.

Un cop descrites les restes romanes aparegu-
des en aquesta intervenció, volem comentar 
alguns aspectes que creiem que poden ser 
importants.

En primer lloc, sabem que les muralles de 
Bàrcino tenien fossat, com a mínim en 
alguns punts del seu recorregut. Com hem 
dit, aquesta actuació no ha assolit el terreny 
geològic i, per tant, no hem pogut compro-
var la presència de fossat en l’espai que 
ocupa la plaça. El que és clar, però, és que 
com a mínim a partir del segle iv o v dC hi 
ha una ocupació extramurs en aquest punt. 

A l’esquerra, vista d’un 
paviment d’opus signinum. 

A la dreta, vista del camí 
romà amb un dels 
paviments de les darreres 
fases.
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permès constatar la presència de restes roma-
nes, modernes i contemporànies en aquesta 
zona. Pel que fa a l’època romana, no hem 
pogut constatar la presència o absència de 
fossat en aquest punt, ja que no s’ha aprofun-
dit prou en el terreny. En canvi, sí que 
podem afirmar que en aquesta zona, a partir 
dels segles iv-v dC en endavant, existeix una 
ocupació fora muralla amb un camí que 
devia anar perpendicular al traçat d’aquesta 
muralla i que d’alguna manera devia verte-
brar l’assentament. Aquest camí o via, si més 
no on nosaltres hem excavat, devia quedar 
fossilitzat en la posterior trama urbana i es 
devia convertir en l’antic carrer de les 
Donzelles.

Les restes modernes i contemporànies 
excavades corresponen als edificis enderro-
cats a principis del segle xx, quan es va dur a 
terme l’obertura de la via Laietana.  
n Francesc Antequera Devesa
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Aquestes restes corresponen a les construcci-
ons del tramat urbà localitzat en aquest punt 
fins que, a partir de principis del segle xx, es 
va començar a obrir la via Laietana. En 
aquell moment es va iniciar un procés 
intensiu d’enderrocament de les edificacions 
que ocupaven l’espai de la futura via. En 
concret, a l’actual plaça de Ramon Beren-
guer el Gran hi havia els carrers del Bon 
Déu, de les Tres Voltes i de les Donzelles. 
Com hem comentat, les restes exhumades 
corresponen a paviments de rajols cuits, 
clavegueres, murs d’estances i murs de 
façana dels carrers. Cal centrar-nos, però, en 
el sector sud-est de la plaça per comentar-lo 
amb més deteniment. En aquest punt vam 
poder documentar un tram del carrer de les 
Donzelles, un dels carrers més estrets de 
Barcelona, conegut per la seva insalubritat. 
En concret, es van posar al descobert els 
murs de façana del carrer, el col·lector 
central d’aquest carrer i alguns albellons dels 
edificis. Com hem comentat més amunt, 
l’excavació, encara que parcial, d’aquesta 
zona de la plaça, ens ha permès constatar 
que l’antic carrer de les Donzelles aprofita el 
mateix traçat de l’antic camí o via romana i 
configura una zona de pas que, basant-nos 
en els resultats fragmentats d’aquesta 
intervenció, es manté intacta des de l’època 
romana fins a principis del segle xx.

Conclusions

La intervenció arqueològica realitzada a la 
plaça de Ramon Berenguer el Gran ha 

Vista d’un paviment d’opus signinum.
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Carrer d’en Rauric, 5
Carrer de Ferran, 23

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Fossa sèptica.

Durant l’excavació del fossat es van localitzar 
i documentar diverses estructures del mateix 
edifici: un paviment, una riosta, part del 
primer tram de l’escala i l’antiga fossa sèptica 
de la finca (finals del segle xix). 

Sota el nivell de circulació actual es va trobar 
un paviment de rajols de ceràmica lligats 
amb morter de calç. Just a sota, es va localit-
zar la volta de l’antic pou mort de la finca i la 
caixa de registre de la claveguera de maó 
que connectava els desaigües de la finca i la 
claveguera del carrer.

Per sobre la volta de la fossa sèptica, s’hi 
assentava la riosta de l’arc de la porteria. 
Després d’haver fet un parell de sondeigs de 
comprovació, es va poder observar que el 
pou era ple i aleshores es va buidar i se’n  
va desmuntar la part afectada pel fossat 
d’ascensor.  n Maria Pujals Bultó

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer d’en Rauric, 5 / 
Carrer de Ferran, 23 

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
4-15 maig de 2015

Codi 
045/15

Motiu 
Rebaix de fossat 
d’ascensor 

Promotor/Propietari 
Comunitat de Propietaris

Empresa d’arqueologia 
Arkpadoc, SCP 

Direcció tècnica 
Maria Pujals Bultó

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia 
Maria Pujals Bultó

 

Volta de la fossa sèptica.
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Rambla del Raval, 8  
Carrer de Sant Rafael, 34

Cronologia: Època baixmedieval. Època moderna. 
Època contemporània.
Paraules clau: Raval. Trama urbana.

La intervenció arqueològica realitzada al 
solar situat a la cantonada de la rambla del 
Raval amb el carrer de Sant Rafael va ser 
motivada per l’edificació d’un immoble de 
nova planta. El nou ús que es volia donar a 
l’espai va provocar l’enderroc de les cases 
que hi havia en el predi a fi de bastir un nou 
edifici que tenia un soterrani de més de 6 m 
de fondària, cosa que afectava totalment el 
subsòl on estava projectat. Es van fer unes 
cales de sondeig, les quals van mostrar 
l’existència d’estratigrafia arqueològica, fet 
que va motivar l’excavació en extensió del 
solar. Un cop es van acabar tots els treballs 
d’excavació, es van establir les diferents fa- 
ses d’ocupació a la zona. Així doncs, es van 
poder determinar tres etapes cronològiques.

De l’època contemporània es van localitzar 
les riostes dels diferents edificis que forma-
ven part de les últimes construccions i 

reformes que corresponien a l’antic parcel-
lari de l’illa de cases. Els edificis que ocupa-
ven el solar van ser enderrocats a principis 
d’aquest mateix any; de fet, amb la reurbanit-
zació del barri, que va començar amb 
l’obertura de la rambla del Raval a principis 
del segle xxi, ja es va remodelar la banda  
est del solar, que va comportar la desaparició 
de l’antic carrer de Sant Jeroni.

Els murs de fonamentació que es van docu-
mentar eren els de les construccions que, ja 
des de finals del segle xix, articulaven 
aquesta zona. En total, eren dos edificis 
d’habitatges, el corresponent al número 8 de 
la rambla del Raval i el del número 34 del 
carrer de Sant Rafael. La urbanització 
d’aquest espai seguia uns mateixos patrons, 
es tractava d’edificacions més o menys 
regulars que van trobar en un espai lliure, 
destinat fins aleshores a camps de conreu, el 
lloc ideal per establir la gran quantitat de 
població que en aquest període històric es va 
donar a la ciutat de Barcelona. A banda dels 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Rambla del Raval, 8 / 
Carrer de Sant Rafael, 34

Districte
Ciutat Vella

Dates
10 març – 27 juliol de 
2015

Codi
002/15

Motiu
Construcció d’un edifici 
amb soterrani

Promotor/Propietari
Hadi Investments And 
Assets, SL

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Joan Piera Sancerni

Equip
Carles Aguilar, Albert 
Castellar, Ferran Díaz, 
Lluís Garcia, Adriana 
Molina, Isabel Muñoz, 
Marcel Olivé, Jordi Petit, 
Laro Sánchez, Cèlia 
Segovia, Jordi Serra

Aixecament de 
planimetria
Joan Piera Sancerni

Digitalització de plànols
Markary García Álvarez

Fotografia
Joan Piera Sancerni

Vista general del solar.
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l’estany del Cagalell (riba, 1993). Pensem que 
en l’època prehistòrica tot el jaciment era un 
llit de riera o torrent; no es va documentar 
cap zona d’interfluvi que permetés l’establi-
ment d’una zona de treball o habitada.   
n Joan Piera Sancerni
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habitatges, la part baixa d’aquests immobles 
era, sovint, emprada com a comerç, tallers de 
manufactura o a petites fàbriques. 

De l’època moderna no es va documentar 
cap estructura, fet que ens podria indicar 
que aquesta zona no estava urbanitzada, ni 
en l’època moderna ni en l’època medieval. 
La trama urbana en aquest període està 
documentada al llarg del carrer d’en Roba-
dor, però en aquesta zona no es té constància 
del bastiment d’habitatges al llarg del període 
entre els segles xvi i xviii (Piera, 2006). Sabem 
per les fonts escrites que a finals del segle xviii 
i principis del segle xix es comença a urbanit-
zar tot l’espai que estava destinat a camps de 
conreu des de la construcció de la muralla 
baixmedieval (Garcia, Guàrdia, 1992). En 
l’espai on es va intervenir, només es van 
registrar nombrosos fragments de ceràmica 
que formaven part de l’estrat que estava en 
contacte amb la capa superficial; aquest 
nivell també contenia material de l’època 
contemporània, fet que va situar l’estrat en 
l’horitzó cronològic de finals del segle xviii i 
principis del segle xix, però que ens podria 
mostrar l’absència d’elements de l’època 
moderna en aquest indret. 

A l’època medieval, la zona on es va formar 
el barri del Raval era un lloc d’erms i con-
reus, on només hi havia l’església de Sant Pau 
de Camp. No va ser fins al segle xiii quan es 
va començar a urbanitzar aquesta part de la 
ciutat i que culminà amb el tancament del 
Raval amb la muralla del segle xiv. L’indret 
estudiat devia estar destinat a ser zona 
productiva, ja que no es va documentar cap 
resta que s’identifiqués com a estructura 
destinada a la conservació d’excedent agrari. 
Només es van registrar dos retalls de pal que 
podrien estar relacionats amb la delimitació 
de terres o bé formar part d’un element 
indeterminat.

Pel que fa a la possible existència d’alguna 
evidència de l’època prehistòrica, es  
va concloure que en el jaciment no es va 
documentar cap mena d’element d’aquest 
període. Es va observar una successió de 
capes compostes per graves i sorres proce-
dents de materials paleozoics, pissarres i 
esquists, amb nòduls de quars, quarsites  
i calcàries. Aquest estrat podria estar origi-
nat per l’acció de la inundació o l’arrossega-
ment de sediment per part de les aigües. 
Aquest fet ens mostra un curs d’aigua que 
devia travessar el lloc en direcció sud-oest 
– nord-est, possiblement cap a la zona del 
carrer Nou de la Rambla, on hi devia haver 
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Rec Comtal

Cronologia: Segle XI. Segle XVIII. Segle XIX.
Paraules clau: Pilar d’aigua de la Sagrera. Rec 
Comtal.

El projecte de reurbanització i arranjament 
de l’espai públic existent a la confluència del 
carrer de la Ciutat d’Elx i el carrer Gran de 
la Sagrera ha donat peu a una intervenció 
arqueològica que ha consistit en el control 
dels rebaixos en rasa que han de permetre la 
renovació de la xarxa de recollida d’aigües 
pluvials, de la xarxa de reg i de la xarxa 
elèctrica de baixa tensió per a l’enllumenat. 
Dins l’àrea afectada, destaca la presència de 
l’anomenat pilar d’aigua de la Sagrera, una 
construcció en maó similar a una xemeneia 
que fou bastida l’any 1849 i posada en 
funcionament l’any 1853 per subministrar 
aigua a les indústries establertes al voltant 
fins a la dècada dels anys cinquanta del 
segle xx.

L’element més destacat dels documentats en 
aquesta intervenció és, sense cap mena de 
dubte, un tram del rec Comtal que sembla 
que corrobora la ubicació de l’estructura en 
la hipòtesi de recorregut del rec proposat pel 
Servei d’Arqueologia de Barcelona. Les 
restes conservades ens mostren una gran 
canalització d’un mínim de 2 m de fondària i 
un màxim de 6 m d’amplada, excavada en 
els terrenys llimosos de la zona i complemen-

tada amb un mur lleugerament atalussat que 
en devia formar la paret occidental, del qual 
s’ha documentat una longitud de 17,50 m. 
Aquest mur conserva una alçària de 2,50 m i 
una amplada que devia anar dels 0,50 m (a la 
part superior) als 0,80 m (a la part inferior, 
on trobem una petita banqueta); així mateix, 
està bastit amb pedra irregular lligada amb 
morter blanc. Un seguit d’evidències aprecia-
bles, tant a la paret de llims com en el mur 
occidental, donen peu a afirmar que el rec 
portava un cabal d’aigua regular, però en 
cap cas extraordinari; així, una franja de 
morter calcificat de 0,70 m d’ample sembla 
que podria marcar el curs habitual de 
l’aigua, que normalment no devia superar  
els 0,90 m de fondària, i la resta de la llera 
quedava com a zona inundable en cas de 
crescuda.

Cronològicament parlant, i amb les dades 
recopilades durant la intervenció, només es 
pot confirmar que l’estructura es va amortit-
zar en un moment avançat de l’època 
contemporània, amb tota certesa a la segona 
meitat del segle xx, mitjançant aportacions 
de runa procedent d’enderrocs. No s’ha 
documentat cap element ceràmic a l’estrat de 
llims on està excavat el canal que permeti 
donar una data post quem per a la construcció 
del rec, per la qual cosa haurem de refiar-nos 
de la cronologia tradicional i situar la seva 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de la Ciutat d’Elx, 
31 / Carrer Gran de la 
Sagrera, 32-60 

Districte
Sant Andreu

Nom singular
Rec Comtal

Dates
22 setembre – 31 
desembre de 2015

Codi
091/15

Motiu 
Reurbanització i 
arranjament de l’espai 
públic existent

Promotor/Propietari
Districte de Sant Andreu 
/ Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció tècnica 
Lluís Juan i Gonzàlez

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Lluís Juan i Gonzàlez

Secció del tram del rec Comtal documentat.
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aparició entre mitjan segle x i la primera 
meitat del segle xi. La cronologia del mur 
que conforma la paret occidental del canal 
es pot precisar una mica més analitzant la 
tipologia constructiva i comparant-la amb 
exemples d’altres intervencions; la manca de 
material constructiu ceràmic (maons o 
teules) i l’ús del morter de calç blanca indica 
un moment no anterior al segle xviii ni 
posterior a la segona meitat del mateix segle. 
No s’ha documentat cap evidència de 
cobertura per al rec Comtal en aquesta 
intervenció; és més, fonts orals procedents de 
veïns residents a la zona des de la dècada dels 
anys setanta han confirmat que el curs 
d’aigua va transcórrer a cel obert fins a  
l’any 1975 o 1976 en aquesta zona.

A banda de les estructures que conformen el 
rec Comtal, també cal esmentar la documen-
tació d’una gran cubeta quadrangular amb les 
parets recobertes de calç blanca, d’uns 4 m 
d’ample i 0,5 m de fondària, al centre de la 
qual es va bastir un mur de maó de 0,30 m 
d’amplada, reforçat amb petits contraforts. 
L’escadussera superfície visible d’aquesta 
estructura impedeix aportar qualsevol mena 
d’informació sobre aquesta estructura, més 
enllà de la que acabem d’exposar; només cal 
afegir que la seva amortització és contempo-
rània, mitjançant un sediment argilós on 
destaca la presència d’un gran nombre de 
fragments d’ampolla de vidre. La inexistèn-
cia d’aquest element a les planimetries 
consultades dóna peu a pensar que es tracta 
d’una obra efímera, potser relacionada amb 
la construcció del pilar d’aigua (que data del 
1849) i que fou desmantellada quan aquesta 
construcció es va finalitzar.  n Lluís Juan i 
Gonzàlez Documentació en extensió del mur que forma la paret occidental del rec.

Mur que forma la paret occidental del rec Comtal.
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Rec Comtal

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Rec Comtal.

La intervenció arqueològica consistí en 
l’obertura de quatre cales informatives  
en l’àmbit de la plaça de les Glòries Catala-
nes (a l’espai que ocupava part de l’antic 
Mercat dels Encants i Fira de Bellcaire), tres 
en el solar de la finca número 187. I del 
carrer del Dos de Maig, més una rasa addici-
onal al solar de davant del mateix carrer 
(número 182X), llocs on es preveia la 
presència del rec Comtal. 

Les tres primeres rases tenien 1,20 m d’am-
plada, uns 6 m de llargada i 2,30 m de 
profunditat. Orientades en sentit nord-sud, 
s’ha pres com a punt d’inici el mur que feia 
de sustentació a les parets de maons de les 
edificacions enderrocades que limitaven pel 
nord amb el solar. La quarta rasa feia 5 m de 
llarg i 0,60 m d’ample.

En tots els casos es van trobar evidències de 
la presència del rec Comtal. El mur que 
limita el primer solar pel nord es correspon 
amb el tancament del rec per aquest costat, 
mentre que pel sud només es va documentar 
el retall de la canalització, sense evidències 
de cap altre mur. L’amplada del rec en aquest 
tram oscil·la entre els 3,70 i els 3,20 m. Vam 
poder documentar al fons un estrat llimós, 
de color groguenc, molt net, sense restes de 
material arqueològic nivell de sedimentació 
de l’interior del canal, encara que no vam 
poder rebaixar-lo fins al final. A la quarta 
rasa no s’ha documentat el mur del costat 
nord, tot i que l’existència de nombroses 
edificacions en aquell punt del solar podria 
estar emmascarant la seva presència. Però sí 
que vam poder determinar la presència d’un 
retall que tenia una amplària de 3,70 m, la 
mateixa que presentava el canal del rec a 
l’extrem oest del primer solar.

Tot sembla indicar que ens trobem davant 
d’un tram reformat en època contemporània 
(segle xx), atès que la tipologia constructiva 
del mur de la banda nord del rec és idèntica 
a la utilitzada en la construcció de l’antiga 
fàbrica de paraigües de Pío Rupert (1919), 
que es troba a tocar del solar. Sembla que 
quan es va construir la fàbrica es va aprofitar 

per fer obres d’arranjament d’aquest tram 
del rec Comtal. Finalment, cal assenyalar que 
en cap cas no hem trobat evidències de cap 
coberta i, per tant, es tracta d’un tram a cel 
obert.  n José Manuel Espejo Blanco

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació
Carrer del Dos de Maig, 
187. I / Mercat de 
Bellcaire / Plaça de les 
Glòries Catalanes

Districte 
Eixample

Dates 
6 juliol – 28 agost de 
2015

Nom singular
Rec Comtal

Codi
054/15

Motiu
Projecte d’enderroc de la 
finca del número 187. I 
del carrer del Dos de 
Maig

Promotor/Propietari 
BIM/SA / 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

Rec Comtal al carrer del Dos de Maig, amb el mur de 
tancament del costat nord i sediment de farciment.
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Carrer del Rec Comtal, 12 
Carrer d’en Cortines, 19

Cronologia: Segles XVII-XIX.
Paraules clau: Segles XVII-XIX. Dipòsit. Carbonera. 
Industrial.

En els diferents moviments de terres duts a 
terme a les finques del carrer del Rec Com-
tal, 12 / carrer d’en Cortines, 19, s’han 
documentat un seguit d’estructures perta-
nyents, en la seva majoria, a un equipament 
industrial.

Es tracta d’un gran dipòsit quadrangular  
de 3,30 m de llarg per 1,77 m d’ample, fet a 
base de maons plans disposats a trencajunt i 
cobert amb volta de maons a plec de llibre. 
Era obert en una de les bandes, on es 
localitza un paviment de lloses. Aquest 
paviment de lloses es localitza en diversos 
dels sondeigs efectuats en ambdues finques.

Associats a aquest dipòsit, i adossats, s’han 
localitzat diversos espais que interpretem 
com a carboneres i fumerals, com també 
canalitzacions que interpretem com a 
entrades i sortides d’aigua per abastir la 
maquinària que hi devia haver, i un dipòsit 
quadrangular més petit situat a uns quants 
metres.

Aquest conjunt d’estructures les podem 
relacionar amb la «casa fàbrica» identificada 
per Miquel Gea a l’estudi històric de la finca 
i, per tant, datades de la segona meitat del 
segle xviii.

Alhora, s’han identificat altres estructures 
que podem relacionar amb construccions 
prèvies a l’immoble actual. Aquestes estruc-

tures devien ser la base d’un forn, fet amb 
maons disposats a cantell, o diversos murs i 
pilars fets a base de pedres lligades amb 
morter argilós. Tal com indica Miquel Gea a 
l’estudi històric, les actuals finques són 
datades d’entre els segles xviii i xx, i foren 
bastides sobre altres construccions que van 
patir els efectes del setge francès del 1697 i 
del setge borbònic del 1713-1714. Les restes 
identificades podrien pertànyer a aquestes 
construccions prèvies.  n Òscar de Castro 
López, Òscar Varas Ranz
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer del Rec Comtal, 12 
/ Carrer d’en Cortines, 19

Districte
Ciutat Vella

Dates
Gener de 2015 – febrer 
de 2016

Codi
070/14

Motiu
Reforma integral de 
l’immoble

Promotor/Propietari
Olan Opportunity, SL 

Empresa d’arqueologia
Actium Patrimoni 
Cultural, SL

Direcció tècnica
Òscar de Castro, Òscar 
Varas Ranz

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Òscar de Castro, Òscar 
Varas Ranz

Estudi històric
Miquel Gea i Bullich

Estructures industrials localitzades al pati de la finca del 
carrer del Rec Comtal, 12. Foto: Òscar de Castro 

Dipòsit localitzat al pati de la finca del carrer d’en 
Cortines, 19. Foto: Òscar de Castro 

Estructures de fases prèvies a les edificacions de tipus 
industrial, del segle xviii. Foto: Òscar de Castro
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Carrer del Rec Comtal, 17-19 
Passatge de Sant Benet,12

Cronologia: Neolític final. Altmedieval. 
Baixmedieval. Moderna. Contemporània.
Paraules clau: Rec Comtal. Barri de Sant Pere. 
Fosses antropomorfes. Estructura funerària 
neolítica.

Després d’una primera intervenció duta a 
terme durant part de l’any 2014, en la qual es 
va obrir una gran rasa perimetral per poder 
construir els murs pantalla i fer la biga de 
coronament del futur de l’edifici que s’havia 
de construir al solar, durant el 2015 es van 
continuar les tasques d’excavació del solar en 
tota la seva extensió. Durant l’excavació van 
aparèixer restes de diferents horitzons 
cronològics, des del Neolític final fins a 
l’actualitat, algunes de les quals estan 
relacionades amb les restes documentades 
l’any anterior a la rasa perimetral.

Fase neolítica

La fase d’ocupació més antiga del solar va ser 
documentada amb la localització d’una 
estructura de tipus funerari que, per la seva 
tipologia formal, podríem inscriure cronolò-
gicament entre el Neolític final i el Bronze 
inicial. Aquesta unitat funerària, retallada al 
substrat geològic, era una estructura de tipus 
simple, amb un únic espai sepulcral, tenia 
planta circular amb el fons pla, mesura- 
va 1,10 m de diàmetre per 33 cm de fondària 
i la cota superior estava a 6,65 msnm.

El retall de la fossa d’aquest enterrament 
estava reblert per un únic sediment de color 
marró fosc amb arrels, caragols necròfags i 
pedres petites i mitjanes. A l’interior es van 
localitzar un total de quatre individus, tres 
adults i un infantil, però el seu estat de 
conservació era molt dolent, per raó de les 
característiques d’acidesa del sòl i diversos 
processos tafonòmics posteriors.

Els cossos inhumats a la fossa no tenien 
connexió anatòmica, sinó que estaven 
dispersos dins la tomba. L’únic crani conser-
vat dels diferents individus estava posat amb 
la cara a l’est i falcat amb dues grans pedres, 
una a la zona occipital (zona posterior)  
i l’altra davant la cara (zona anterior).

A falta de més estudis, el fet que no es 
trobessin totes les restes òssies dels individus 
i que el cap estigués falcat amb dues grans 
pedres, cosa que pot indicar intencionalitat, 
ens porta a plantejar la hipòtesi que es 
tractés d’un enterrament secundari, és a dir, 
que el procés de descomposició dels indivi-
dus inhumats es va produir en un altre lloc i 
després les seves restes van ser recollides  
i col·locades a la fossa, o també, que les 
restes orgàniques es van descompondre in 
situ, però després van ser remogudes i el cap 
col·locat amb intencionalitat.

L’aixovar exhumat a la fossa constava d’un total 
de quatre peces d’indústria lítica, de sílex: una 
làmina de 8 cm i tres fragments de 3 cm. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Rec Comtal, 
17-19 / Passatge de Sant 
Benet,12

Districte
Ciutat Vella

Dates
Gener-juny de 2015

Codi
079/13

Motiu
Construcció d’un edifici 
amb dues plantes de 
soterrani

Promotor/Propietari
Josel, SLU

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Anna Martí Ferragut

Equip tècnic
Imma Mesas, Sergi 
Segura, Alba Tenza

Equip
Adrià Buch, Artur Agustí, 
Iván Ortiz, Manuel Rivas, 
Òscar Pla, Job Lorenzo, 
Javier Morales, Patricia 
Aznar, Lluís Campuzano

Aixecament perimètric i 
digitalització de plànols
Rafael Piera, Rubén 
Ramírez

Fotografia
Anna Martí Ferragut

Fossa neolítica.

Tram del rec Comtal. 
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Rec Comtal, del que s’han pogut documen-
tar més restes ha estat del d’època moderna. 
Es van documentar un gran nombre d’ele-
ments de caràcter preindustrial, com són el 
total de tretze forns amb diferents estats de 
conservació, com també estructures murà- 
ries que hi podrien estar relacionades, que 
ens remeten a les activitats que es van dur a 
terme en aquesta zona de la ciutat entre el 
segle xvii i el segle xix. Aquests forns, tot i 
tenir diferents mides, tenien la mateixa 
tipologia constructiva: una planta circular 
que recolzava sobre un mur perimetral 
ceràmic que es devia anar tancant fins a fer 
una volta, no conservada en cap cas, que 
devia fer les funcions de cambra de combus-
tió. Davant la boca d’entrada dels forns es 
van documentar forats de pal a banda i 
banda, que, potser, servien per aguantar 
algun tipus d’encaix d’algun tancament o 
porta de l’accés als forns, que no es va 
conservar.

Al solar objecte d’estudi es van documentar, 
aproximadament, uns 25 m de longitud del 
rec Comtal; amb una amplada d’entre 3  
i 5 m, quedava delimitat per un mur a ban- 
da i banda. Aquests murs estaven fets de 
carreuons de pedra de Montjuïc i lligats amb 
morter de calç. Cal destacar que les restes del 
rec Comtal trobades al subsòl són producte 
de reformes i modificacions del que devia ser 
el rec originari, que al principi fou només 
una séquia a cel obert i posteriorment, al 
segle xiii, fou canalitzat, i alguns trams, 
coberts. De tota l’extensió documentada del 
rec, una petita part és d’època medieval i la 
resta de reformes són majoritàriament d’èpo-
ca moderna, les quals arriben fins al segle xx.

Fase contemporània

Les estructures d’època contemporània 
documentades al solar podrien respondre a 
una cronologia dels segles xix i xx, no devien 
funcionar alhora i la construcció d’unes devia 
comportar l’amortització d’altres, cosa que 
ens pot mostrar l’evolució d’aquest espai en 
els temps més recents. Es tracta principalment 
de clavegueres, paviments, envans i estructu-
res diverses. Molts d’aquests elements tenen 
caràcter industrial i estan construïts amb maó 
massís, amb una funcionalitat indeterminada 
que, situats al barri de Sant Pere, responen al 
passat productiu del barri, caracteritzat 
durant anys pel fet de comprendre la trama 
preindustrial de la ciutat.   n  Anna Martí 
Ferragut

Fase medieval

Retallant un estrat de formació natural, es 
van localitzar un total de deu unitats funerà-
ries més que, per les seves característiques 
formals, podem situar en època altmedieval. 
Totes les fosses presentaven la mateixa 
orientació, amb la capçalera a l’oest i els peus 
a l’est, una pràctica molt estesa a les necròpo-
lis cristianes i que respon a rituals religiosos.

Les diferents fosses estaven organitzades en 
dues filades (alguna estava desplaçada), 
seguint una alineació cap al nord-oest, cosa 
que ens porta a pensar que, per la seva 
situació, la necròpolis podria continuar sota 
els edificis de l’actual passatge de Sant Benet.

Les tombes, amb una clara tendència 
antropomorfa, no presentaven aixovar i els 
materials associats als rebliments eren molt 
escadussers: ceràmica romana rodada 
relacionada amb l’estrat de sediment al·luvi-
al on eren retallades les fosses.

Els individus de les diferents fosses estaven 
disposats en posició decúbit supí, conserva-
ven les connexions anatòmiques i tenien les 
extremitats superiors col·locades al llarg del 
cos o sobre la zona ventral o toràcica. Cal dir 
que tres de les deu tombes presentaven 
pedres com a coberta o com a possible fita, 
per respondre, d’aquesta manera, a la 
voluntat de marcar el lloc on eren i evitar 
que cap de les tombes estigués tallada per 
alguna altra.

Fase moderna

Dels diferents horitzons cronològics definits 
a partir de les restes del solar del carrer del 

Estructures industrials. 
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Refugi antiaeri

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Refugi antiaeri. Guerra Civil 
espanyola.

La intervenció arqueològica portada a terme 
a les obres de construcció d’un edifici de 
nova planta a la finca número 108-110 del 
carrer de l’Encarnació, al barri del Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova, ha permès 
documentar un tram de galeria de 6,7 m de 
longitud corresponent a un refugi de la 
Guerra Civil espanyola. 

Amb l’objectiu d’obtenir la màxima informa-
ció possible, abans dels treballs de seguiment 
arqueològic s’ha fet una consulta documen-
tal a l’Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona.1

Els treballs arqueològics realitzats han 
consistit en la neteja d’un tram de 4 m de 
longitud del túnel d’accés al refugi antiaeri. 
Aquests treballs s’han fet manualment a fi de 
no malmetre l’estructura, i han permès 
retirar un total de 2,59 m3 de sediment.

La part del refugi documentada correspon a 
un tram de 2 m de l’estructura situat a 
l’interior del solar objecte de l’obra i un tram 
de 2 m del refugi situat fora del límit nord de 
l’obra, sota la vorera del carrer de l’Encarna-
ció. L’estructura està formada per una 
galeria excavada en mina que està disposada 
en direcció sud-est – nord-oest, amb un 25 % 
de pendent descendent vers el nord-oest.  
A 4,75 m, el pendent finalitza i s’identifica un 
tram de galeria en pla, en la qual el nivell de 
circulació està a 4,85 m de profunditat 
respecte al nivell de circulació del carrer. No 
es pot confirmar, però, si aquest tram pla és 
una galeria del refugi o bé es tracta d’un 
replà de l’escala d’accés.

L’interior està bastit amb obra vista, i els dos 
murs es van fabricar amb rajol pla a trenca-
junt, lligats amb ciment. A la capçalera dels 

murs s’hi identifica la coberta, formada per 
una volta catalana de maó pla lligat amb 
ciment i recobert per una capa de formigó 
d’aproximadament 0,10 m de gruix. A la 
banda sud-oest s’hi han identificat un total 
de cinc xicres situades a una distància entre 
si d’aproximadament 0,98 m, per subjectar el 
cablejat elèctric que proporcionava il·lumi-
nació a l’interior del refugi.

La sedimentació està formada per una capa 
d’argila i runa d’aproximadament 0,30 m de 
potència, seguit d’una capa de guix 
de 0,20 m de potència i un nivell d’argila 
final de 0,20 m de gruix. En tots els casos es 
tracta de sedimentació dipositada en aquest 
espai un cop abandonat el refugi a partir de 
la finalització de la guerra.

El nivell de circulació de la galeria, correspo-
nent al mateix estrat natural del terreny, és 
d’argiles vermelles carbonatades.

Es tracta d’un refugi excavat seguint el 
sistema de mina que devia tenir un dels 
accessos en aquest solar, el qual no estava 
edificat durant la Guerra Civil, atès que en 
un plànol de l’any 1935 s’hi observa la zona 
com a pendent d’urbanitzar.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de l’Encarnació, 
108-110

Districte 
Gràcia

Nom singular
Refugi antiaeri

Dates 
26-30 octubre de 2015

Codi
103/15

Motiu
Afectació per la 
construcció d’un edifici 
d’habitatges de nova 
planta

Promotor/Propietari 
Inversiones Lixe, SL 

Empresa d’arqueologia
Antequem, SL

Direcció tècnica 
Lourdes Moret Pujol

Arqueòleg tècnic
Dídac Pàmies Gual

Aixecament de 
planimetria
Lourdes Moret Pujol, 
Dídac Pàmies Gual

Digitalització de plànols
Dídac Pàmies Gual

Fotografia
Lourdes Moret Pujol

1. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona). S’ha consultat tota la 
documentació referent a la Junta Local de Defensa Passiva.

2. ICGC. (Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) Registre: RM.84464.  
http://cartotecadigital.icc.cat [Data de consulta: 11 novembre de 2015].

3. AMCB. Expedient  1586 [«Bocas y tierras procedentes de refugios SINMEDIR, situados en 
las barriadas de Les Corts, Sarrià y parte de Gràcia»].

Mapa de l’any 1935 on se situa la ubicació del refugi, 
pendent d’urbanitzar.2 ICGC

A la informació documental3 consultada a 
l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelo-
na, s’hi esmenta una boca entre el carrer de 
Ca l’Alegre de Dalt i el carrer del General 
Sanjurjo (actual carrer de Pi i Margall). Tot i 
que no es pot afirmar, creiem que aquest 
accés podria correspondre a un dels accessos 
del refugi número 137, situat en aquest 
mateix carrer segons l’inventari que realitzà 
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CLABSA l’any 1938. Plantegem aquesta 
hipòtesi basant-nos en el fet que molts dels 
refugis de la Guerra Civil es construïren amb 
la intenció que un cop finalitzada la guerra 
serien incorporats al clavegueram municipal 
i, per aquest motiu, el traçat que seguien era 
el mateix que el dels carrers vigents. Desco-
neixem si la galeria principal del refugi 
presenta aquestes característiques. Tot i així, 
tenint en compte que l’accés del refugi es 
dirigeix al carrer de l’Encarnació i que el 
refugi 137 se situa davant les finques núme- 
ro 92-84, a aproximadament 100 m de 
distància vers el sud-oest de la zona objecte 
d’estudi (una mida bastant estàndard per als 
refugis), és versemblant creure que es pot 
tractar d’aquest refugi. Tot i que al tram de 
Ca l’Alegre de Dalt, entre Legalitat i Encar-
nació, hi havia el refugi 174, potser la 
documentació el situa una mica allunyat del 
punt on s’ha fet la intervenció.

Durant el període bèl·lic, mitjançant l’emis-
sió de butlletes informatives del moment, es 
publicaren les característiques constructives 
necessàries per garantir la seguretat dels 
ciutadans a l’interior dels refugis antiaeris. 
Aquestes infraestructures havien de complir, 
entre d’altres, els requisits següents:

 – Hi havia d’haver dos accessos o més per 
facilitar l’entrada de les persones i  
per evitar que, en cas que un quedés 
destruït, es pogués evacuar les persones 
per una altra de les entrades.

 – Calia reforçar els murs, sobretot els que 
donaven més directament a l’exterior.

 – S’havien d’apuntalar els sostres per evitar 
esfondraments.

 – Era necessari assegurar l’existència d’una 
obertura que permetés la renovació de 
l’aire.

BIBLIOGRAFIA

AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona). Junta 
Local de Defensa Passiva: Caixa 57270. Expedient 1586 
[«Bocas y tierras procedentes de refugios SINMEDIR, 
situados en las barriadas de Les Corts, Sarrià y parte de 
Gràcia»].

Vista del túnel d’accés al refugi.

Vista del túnel d’accés al refugi.

Planta i seccions del tram documentat.
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Refugi antiaeri número 441

Paraules clau: Refugi antiaeri. Guerra Civil 
espanyola. Torre de la Sagrera.

La construcció de l’edifici de la Torre de la 
Sagrera, anomenada inicialment Casa Ruscà, 
es realitzà entre els anys 1896 i 1897. Joan 
Arpí i Cantí n’era el propietari. La data que 
apareix inscrita a la tribuna, «1875-1941», fa 
referència a la fundació de Licores Sorel, 
propietat de l’empresari Joaquim Morel i 
Bas, qui va comprar l’edifici a les germanes 
Ruscà i Arpí l’any 1938, i va dur a terme un 
seguit de reformes que van atribuir l’aspecte 
actual a l’edifici.

Els treballs arqueològics van consistir en el 
control dels rebaixos del terreny, tant a 
l’exterior com a l’interior de l’edifici de la 
Torre de la Sagrera. A l’exterior es van 
documentar uns estrats de terraplenament 
que cobrien el nivell de circulació de l’edifi-
ci, que estava envoltat per una vorera de 
formigó. Per sota d’aquest nivell es va 
continuar documentant un altre estrat de 
terraplenament corresponent al moment  
de construcció de l’edificació.

A l’interior de la finca, un cop retirat el 
paviment del soterrani de rajols quadrats  
de 0,20 m i el corresponent nivell de prepara-
ció de morter de calç, s’ha identificat un 
estrat d’argila de color marró-vermellós a la 
major part de la superfície excavada, a 
excepció de l’extrem sud-est, on s’ha identifi-
cat un altre estrat d’argila de color marró amb 
abundants restes de petits tubs de ceràmica, 
premsats a diferents punts i cuits, que havien 
de servir de separadors ceràmics per a la 
cocció de les rajoles i els fragments de rajoles, 
dipositats en aquest espai mentre es duia a 
terme l’activitat de la rajoleria de Joan Arpí i 
Cantí, a partir de l’any 1890, situada al camp 
de la Sínia (villaverde, 2015: 5). En aquest 
interior també s’hi ha localitzat un pou.

Pel que fa a les característiques del refugi 
identificat a la finca, està excavat seguint el 
sistema constructiu de mina, amb una longi-
tud documentada de 88,08 m, una amplada 
que oscil·la entre els 80 cm a l’accés des del 
soterrani de la Torre de la Sagrera i els 1,21 m 
a la galeria, i una alçària d’1,80 m. Majoritària-
ment, està bastit amb murs tant de formigó 

com d’obra d’1,33 m d’alçària i 15 cm de 
gruix, amb enlluït de ciment, i coberta de vol-
ta de canó de maó col·locat a junt seguit, 
reforçada cada 90 cm per arcs sencers de 
maó disposat a sardinell.

Presenta una planta irregular que hem 
dividit, per fer-ne la descripció, en sis trams. 
El tram 1 correspon a l’accés des de la Torre 
de la Sagrera. S’inicia des d’una petita 
habitació de 5 m2 ubicada a l’angle sud-est 
del soterrani de l’edifici. Està disposat de sud 
a nord amb una longitud de 6,05 m, amb 24 
graons que descendeixen 4,46 m, de la co- 
ta 20,40 msnm a la cota 15,94 msnm. Els 
graons són més o menys regulars, amb un 
peu de 25 cm i una alçària de 20 cm. Tant les 
parets de la galeria com la volta presenten 
obra vista.

El final de l’escala presenta un gir de 90° per 
donar pas al tram 2, de 5,93 m de longitud 
amb un pendent descendent vers l’oest  
del 0,12 %. En aquest cas, l’enlluït de ciment 
el trobem tant a les parets laterals com a la 
coberta. El terra presenta un enrajolat de 
maó pla disposat a trencajunt. A l’extrem 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Berenguer de 
Palou, 52-62

Districte
Sant Andreu

Nom singular
Refugi antiaeri número 441

Dates
15 octubre de 2015 – 18 
febrer de 2016
Intervenció en curs

Codi
099/15

Motiu
Obres 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

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Antequem, SL

Direcció tècnica
Marc Bosch de Doria, 
Núria Cabañas Anguita, 
Dídac Pàmies Gual

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Dídac Pàmies Gual

Cronologia: Segle XX.

Planta del refugi.
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banda nord també presenta diversos pilars i 
un caixó per sustentar un banc continu. A la 
banda sud s’hi han identificat les empremtes 
de dos pilars marcades a l’enlluït de ciment. 
Segurament, en origen el refugi devia estar 
projectat amb dos bancs continus a banda i 
banda, però desconeixem el motiu pel qual 
això es va descartar, ja que al tram 5 sí que hi 
apareixen dos bancs a banda i banda.

El tram 5 és el de més longitud, atès que 
assoleix els 35,60 m, i se subdivideix en dos 
trams menors, un primer de 21 m amb 
bastiment d’obra vista i un segon de 14,60 m 
excavat al substrat geològic, sense elements 
construïts.

El primer tram presenta les mateixes caracte-
rístiques que el tram 4, però amb alguns 
elements arquitectònics diferenciats.  
A l’extrem sud es documenta una zona de 
serveis: una pica, dues latrines i un urinari, 
separats per envans de maó. Aquest serveis 
desguassaven en una fossa sèptica soterrada. 
La pica rebia l’aigua provinent d’un pou.

També s’hi ha documentat un conducte de 
planta quadrada de 91 cm de costat que 
dóna sortida al refugi fins a la superfície 
(exterior de la Torre de la Sagrera); a l’angle 
nord-oest s’hi documenten 21 barres de ferro 
corresponents a una escala de barrots. 
Podria haver servit de pou de ventilació.

Un cop finalitzat el tram d’obra s’inicia el 
tram excavat al substrat geològic format per 
l’alternança d’argila i sorres. Presenta set 

oest hi trobem dos graons que descendei- 
xen 40 cm més per passar al tram 3, el qual 
està format per una petita habitació a 
l’extrem sud i un altre tram de galeria.

L’habitació o estança presenta una superfície 
de 5 m2, de planta oval de tres quarts i secció 
semicircular de 2,20 m d’alçària al punt 
central, amb un banc continu i quatre 
fornícules de 40 cm d’amplada, 70 cm 
d’alçària i 47 cm de fons. Tot l’espai està 
enlluït amb ciment i pintat de color blanc,  
a excepció del terra, que presenta un enrajo-
lat de maó pla disposat a trencajunt. A la 
coberta s’hi documenta un orifici de 8 cm de 
diàmetre taponat amb terra. Suposem que 
en origen era emprat per fer entrar aire des 
de la superfície. També s’hi documenta una 
barra de ferro, que podria haver servit per 
penjar-hi una cortina, atès que, molt proba-
blement, aquest espai estava destinat a 
infermeria. L’espai estava tancat mitjançant 
una porta, de la qual només resten els forats 
per encastar-hi el marc de fusta al terra.

La galeria del tram 3 abasta una longitud  
de 9,11 m i una amplada d’1,12 m. A la 
banda est s’hi documenten un caixó d’obra a 
peu pla i tres pilarets, també d’obra, que 
servien per sustentar un banc de fusta, del 
qual només s’ha conservat l’empremta de les 
vetes de fusta al ciment dels pilars. El caixó  
fa 1,60 m de longitud, 0,30 m d’amplada  
i 0,33 m d’alçària, i els pilars fan 30 cm de 
llarg, 15 cm d’amplada i 30 cm d’alçària cada 
un i estan situats a una distància entre si 
d’entre 2 i 2,14 m. 

El tram 4 té una longitud total de 25 m. A la 

Tram 1. Escales d’accés.

Tram 3. Estança.
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Per acabar, cal destacar l’existència de grafits 
amb llapis fets a les parets. Els grafits fan 
referència a les hores o preus dels manobres i 
els paletes que van participar en la construc-
ció del refugi, dibuixos infantils, elements 
geomètrics i noms propis. Alguns d’aquests 
grafits es troben en tres panells de ciment 
enlluït situats a mitja altura de la paret oest 
del tram 3, i dos a la banda sud del tram 4. 

Així doncs, es tracta del refugi número 441 
(villaverde, 2015), segons l’inventari de 
refugis realitzat per la Junta de Defensa 
Passiva el 16 de juliol de l’any 1938. Va ser 
construït vers l’any 1937, ja que l’expedient 
de construcció data del juliol del mateix any, 
amb l’objectiu de donar resposta a una 
petició veïnal, juntament amb els delegats de 
l’empresa col·lectivitzada anomenada United 
Shoe Machinery.

El projecte per a la construcció del refugi 
esmentat preveia la ubicació del refugi al 
carrer de Berenguer de Palou, amb disposi-
ció nord-sud, amb la intenció de ser absorbit 
en el futur com a claveguera. No obstant 
això, aquest projecte no es va realitzar mai.

En canvi, el refugi es va ubicar a prop de 
l’edifici de la Torre de la Sagrera, amb accés 

graons que descendeixen 1,82 m fins a la 
cota 12,81 msnm. La galeria presenta una 
amplada d’1,64 m i una alçària de 2,03 m.  
A l’extrem sud i a la banda oest, la galeria 
presenta un repicatge de 20 cm més profund, 
del qual desconeixem la funcionalitat. Aquí 
també s’hi va localitzar un pou de planta 
circular.

L’últim tram de refugi correspon a un petit 
tram ascendent amb una escala de quatre 
graons i un replà on es documenta un mur 
que tapia el recorregut, construït quan el 
refugi ja no estava en ús. Amb l’objectiu de 
documentar el màxim tram de refugi 
possible, es va fer una petita obertura al mur 
de maons que tancava l’accés, cosa que ha 
permès determinar que el refugi presenta un 
gir de 90° vers l’oest i que, atenent la inclina-
ció de la volta, vers la superfície del carrer, 
sembla que es devia tractar d’un segon accés 
al refugi, ubicat a la cruïlla entre els actuals 
carrers de Berenguer de Palou i de Clara 
Zetkin.

Cal destacar que en tot el recorregut del 
refugi, a excepció del tram no construït, es 
conserva el cablejat elèctric (dos cables: fase 
i neutre) i els diferents aïlladors de porcella-
na que els sustenten. El cablejat està ubicat a 
la part més elevada de la volta a excepció dels 
extrems del tram 4, on els suports de les 
xicres estan oxidats i han caigut. També 
s’han localitzat un parell de portalàmpades i 
una bombeta i l’interruptor. A més, s’han 
identificat tres punts amb restes de fum a la 
volta, fruit de la combustió d’elements per a 
la il·luminació en moments en què el 
subministrament elèctric patia un tall.

Projecte no realitzat del refugi del carrer de Berenguer de Palou.1 AMCB

1. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona). Junta Local de Defensa 
Passiva. Caixa 57282. Expedient 4.1516 [Refugi: carrer de Berenguer de Palou].

Galeria del tram 4.
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des de l’interior de la finca, i des del carrer. 
Aquest fet podria estar justificat per l’activi-
tat que es devia dur a terme a l’interior de 
l’edifici, ja sigui com a escola o com a entitat 
política i cultural (villaverde, 2015: 13). 

Les característiques constructives que 
presenta el refugi responen a les esmentades 
a les butlletes informatives publicades per la 
Junta de Defensa Passiva de Catalunya, amb 
l’objectiu de garantir la seguretat dels 
ciutadans a l’interior dels refugis antiaeris. 
Aquestes infraestructures havien de complir, 
entre d’altres, els requisits següents:

 – Hi havia d’haver dos accessos o més per 
facilitar l’entrada de les persones i  
per permetre que, en cas que un quedés 
destruït, es pogués evacuar les persones 
per una altra de les entrades.

 – Calia reforçar els murs, sobretot els que 
donaven més directament a l’exterior.

 – S’havien d’apuntalar els sostres per evitar 
esfondraments.

 – Era necessari assegurar l’existència d’una 
obertura que permetés la renovació de 
l’aire.

El fet que un tram de galeria del refugi 
estigui disposat d’est a oest seguint el traçat 
del carrer de Clara Zetkin, i amb un lleuger 
pendent descendent vers l’est, ens porta a 
plantejar que la realització del projecte 
preveia incorporar la galeria a la xarxa de 
clavegueram, com succeeix en molts refugis 
a la ciutat de Barcelona. Tot i així, aquest 
últim pas no es va complir, i el refugi va ser 
tapiat un cop finalitzada la Guerra Civil 
espanyola.  n Dídac Pàmies Gual, Lourdes 
Moret Pujol
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Zona de serveis.

Galeria excavada al tram 5.
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Refugi antiaeri número 722

Cronologia: 1936-1939. Època ibèrica-romana.
Paraules clau: Refugi antiaeri número 722. Guerra 
Civil espanyola. 

La intervenció arqueològica portada a terme 
de manera subsidiària a les obres del projec-
te executiu d’urbanització de la coberta i els 
espais annexos de l’accés ferroviari a l’Esta-
ció de Sants (coberta, costat mar, accessos i 
façanes) han posat al descobert un dels 
accessos al refugi número 722, així com un 
estrat ubicat cronològicament vers el canvi 
d’era.

La seqüència estratigràfica de l’espai on es va 
construir el refugi està formada per un 
primer estrat d’argila de color marró amb 
restes de material constructiu d’època 
contemporània, seguit d’un estrat d’aporta-
ció natural format per llims i graves d’origen 
al·luvial que presenta una potència que 
oscil·la entre els 2,75 i els 5,3 m, que també 
cobreix un altre estrat d’argila de color 
marró clar amb restes de ceràmica d’època 
ibèrica-romana. Aquest darrer presenta una 
potència d’1,60 m i es localitza únicament a 
la banda sud-est de la superfície excavada 
(els materials recuperats corresponen a 
àmfora itàlica i sigil·lada hispànica i ceràmi-
ca ibèrica comuna). Finalment, es localitza 
l’estrat natural format per argila de color 
marró fosc, amb una potència visible  
de 3,10 m.

El refugi està situat davant la finca núme- 
ro 20 B del carrer de Burgos i està disposat 
paral·lelament a la línia de carrer. Presenta 
planta en forma de Z i està format per un 

primer tram d’obra, corresponent a les 
escales d’accés, que descendeixen fins a una 
profunditat de 7,27 m, i un segon tram de 
galeria excavada a l’argila, amb una longitud 
total d’11 m, aproximadament, una amplada 
d’1,41 m i una alçària de fins a 2,36 m.  
A l’extrem oest de la galeria s’ha identificat 
un tercer tram orientat vers el nord, al qual 
no ha estat possible accedir per motius de 
seguretat. El nivell de circulació del refugi 
correspon al nivell d’argiles on es troba 
excavat.

Pel que fa a la planta en forma de Z, respon a 
la necessitat d’impedir l’entrada de metralla 
a l’interior de les galeries, en una eventual 
caiguda de projectil a l’accés, com així ho 
recomanaven les directrius emeses per la 
Junta Local de Defensa Passiva. Aquestes 
directrius es publicaren mitjançant l’emissió 
de butlletes informatives, on s’especificaven 
les característiques constructives necessàries 
per garantir la seguretat dels ciutadans a 
l’interior dels refugis antiaeris. Aquestes 
infraestructures havien de complir, entre 
d’altres, els requisits següents:

 – Hi havia d’haver dos accessos o més per 
facilitar l’entrada de les persones i  
per evitar que, en cas que un quedés 
destruït, es pogués evacuar les persones 
per una altra de les entrades.

 – Calia reforçar els murs, sobretot els que 
donaven més directament a l’exterior.

 – S’havien d’apuntalar els sostres per evitar 
esfondraments.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Burgos, 5X / 
Carrer de la Riera de 
Tena, 45X

Districte 
Sants-Montjuïc

Nom singular
Refugi antiaeri número 
722

Dates 
9-25 febrer – 12-13 març 
de 2015
25-29 maig de 2015 
17-30 juny de 2015

Codi
007/15

Motiu
Projecte executiu 
d’urbanització de la 
coberta i els espais 
annexos de l’accés 
ferroviari a l’Estació de 
Sants 

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa d’arqueologia
Antequem, SL

Direcció tècnica 
Dídac Pàmies Gual

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Dídac Pàmies Gual

Accés al refugi.

Finalització de l’accés bastit d’obra i inici de la galeria 
excavada.
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Riera Escuder (actualment anomenat de la 
Riera de Tena), els quals foren tapiats l’any 
1939 un cop finalitzada la guerra.3

Finalment, un cop documentat, es va optar 
pel desmuntatge del refugi. Com s’ha 
comentat més amunt, del refugi només es va 
localitzar una de les escales d’accés i dues 
galeries que estaven parcialment excavades i 
totalment col·lapsades pels despreniments de 
les argiles de les voltes.

D’altra banda, a l’extrem sud-est del solar 
objecte d’estudi s’ha identificat un estrat 
d’argila de color marró clar amb compacta-
ció mitjana, amb una potència d’aproxima-
dament 1,60 m amb restes de ceràmica que 
ens proporcionen una cronologia de vers els 
segles i aC i i dC. L’estrat es localitza en una 
superfície aproximada de 12,74 m2 i apareix 
cobert tant per l’estrat de sedimentació 
al·luvial com per l’estrat de runa contempo-
rània. 

No s’han localitzat restes immobles que ens 
permetin confirmar l’existència d’algun 
tipus d’assentament a l’indret. Tanmateix, el 
fet que alguns dels materials ceràmics 
localitzats no presentin traces d’haver estat 
arrossegats sinó que sembla que es trobaven 
in situ, i tenint en compte que estem a l’ager 
barcinonensis i en un punt proper a una 
possible via romana, com evidencien les 
troballes a l’entorn de l’església de Santa 
Maria de Sants i de l’Àngel Custodi d’Hosta-
francs, ens porta a plantejar la hipòtesi que a 
l’entorn més immediat s’hi devia localitzar 
algun tipus d’assentament, possiblement de 
caràcter rural.  n Dídac Pàmies Gual

 – Era necessari assegurar l’existència d’una 
obertura que permetés la renovació de 
l’aire.

Val a dir que el refugi només es va poder 
documentar fotogràficament i planimètrica a 
les escales d’accés i a la galeria ja descrita, 
atès que s’havia excavat just per sota d’un 
estrat de graves inestables que ha comportat 
importants despreniments del sostre de 
l’estructura, especialment al segon tram.

El fet d’estar construït en obra només a 
l’accés ens porta a plantejar que el refugi 
número 722, que apareix a l’inventari de 
refugis antiaeris realitzat el 16 de juliol  
de l’any 1938 i publicat a l’Atles dels refugis de 
la Guerra Civil espanyola a Barcelona (editat 
per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA, 
2012), és un refugi inacabat, atès que la 
major part de refugis presenten obra tant a 
l’accés com a les galeries interiors. En el cas 
d’aquest refugi, únicament presenta obra a 
l’accés, mentre que a les galeries es veu 
l’estrat geològic i no hi ha cap tipus de 
reforçament estructural.

La informació extreta de la documentació 
consultada ens permet confirmar que es 
tracta d’un refugi subvencionat1 per la Junta 
Local de Defensa Passiva i que com a mínim 
tenia dos accessos,2 un situat al carrer de 
Bonaventura Pollés, entre el carrer de Burgos 
i el carrer d’Andalusia, i un segon situat al 
carrer de Burgos, entre Bonaventura Pollés i 

Galeria excavada.

Tram de galeria col·lapsada.

1. AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona). Caixa 57270: «Llista de refugis 
d’alguns districtes».

2. AMCB. Caixa 5720. Expedient 1588: «Tapiada de pous i accessos a refugis».

3. AMCB. Caixa 5720. Expedient 1586: «Metros cúbicos aproximados de tierras procedentes 
de refugios y depositadas en las barriadas de Sans y Hostafranchs e inmediaciones».
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Carrer de Sant Pere Més Alt, 41

Cronologia: Segles xiv-xx.
Paraules clau: Zona artesanal. Època moderna. 
Barri de Sant Pere.

L’excavació va consistir en tres sondeigs en 
diferents punts de l’edifici. 

El primer sondeig es va ser fer sense control 
arqueològic —motiu pel qual es van aplicar 
mesures correctores—, estava situat al centre 
de l’edifici i només se’n van poder registrar 
els perfils. La informació que es va extrapo-
lar van ser una sèrie de reformes de murs 
d’època moderna. El perfil de la banda 
nord-oest mostrava fosses en un espai 
exterior que podrien pertànyer a arbres 
d’hort o jardí, que anaven associats a dife-
rents paviments que, alhora, es relacionaven 
amb diferents reformes de mur. Cap al sud 
– sud-est, hi devia haver l’interior de l’edifici 
amb el qual es podria relacionar aquesta 
façana.

El segon sondeig estava situat al sud-est de 
l’anterior. En aquesta cala es van trobar 
restes de pilars de totxo anteriors a la 
construcció de l’edifici contemporani que es 
conserva actualment. Anterior a aquests 
pilars tenim murs que responien a tres 
reformes constructives d’època moderna i 
contemporània, on trobem fosses associades 
que podrien respondre a alguna funció 
artesanal que no hem pogut determinar. 
D’una fase anterior a aquests murs trobem 
una sèrie de retalls circulars d’època moder-
na (segles xvi-xviii), que també associem a 
treballs artesanals del barri de Sant Pere.

Finalment, en aquest sondeig es va trobar 
una estructura quadrangular, espoliada  
per una fossa, amb un rebliment que conte-
nia ceràmiques modernes i baixmedievals, 
que probablement pertanyien a l’estructura 
espoliada. El nivell anterior a aquesta 
estructura contenia alguna ceràmica vidria-
da baixmedieval.

L’últim sondeig estava situat més al nord-
oest. L’única informació que se’n va extreure 
és un mur de morter de calç d’època moder-
na o contemporània anterior al segle xix.

Podem concloure que la informació extreta 
dels sondeigs encaixa amb altres dades 

d’excavacions properes que demostren els 
treballs artesanals associats al barri de Sant 
Pere durant l’època moderna.  n Walter 
Alegría Tejedor

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer de Sant Pere Més 
Alt, 41

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
19 gener – 20 març de 
2015

Codi 
001/15

Motiu 
Reformes estructurals de 
l’edifici

Promotor/Propietari 
Particular

Empresa d’arqueologia 
Fragments, Arqueologia, 
estudis i gestió del 
patrimoni

Direcció tècnica
Walter Alegría Tejedor

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Walter Alegría Tejedor

Galeria excavada.
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Carrer de Sant Ramon, 1

Cronologia: Època contemporània.
Paraules clau: Fossa sèptica. Canalitzacions. 
Paviments. Pou.

Les obres es dugueren a terme en dues fases. 
A la primera es va fer el fossat de l’ascensor. 
Durant aquesta fase es pogué documentar 
un pou i una fossa sèptica de principis del 
segle xix. El pou tenia base quadrada i es va 
localitzar a l’angle d’una dels espais de la 
planta baixa. Pel damunt, dues de les parets 
del pou s’aixecaven solidàriament amb les 
parets de l’edifici. La base era de pedra, i la 
part superior, de maons. El pou estava 
amortitzat amb una coberta d’obra ja des de 
mitjan segle xix.

Sembla que la fossa sèptica havia estat en ús 
fins a principis del segle xx. També es va 
localitzar el marxapeu d’una porta, amb part 
d’un paviment associat, però sense cap paret 
de referència (segle xix). Per sobre, hi havia 
diverses canalitzacions d’època contemporà-
nia. Totes aquestes estructures es van docu-
mentar i desmuntar parcialment o total fins 
a arribar a la cota d’afectació de l’obra.

Durant la segona fase, corresponent al 
seguiment d’una rasa per fer passar-hi 
instal·lacions de serveis a l’edifici, es va 
documentar la continuació de part de les 
estructures documentades a la fase anterior: 
el paviment, la fossa sèptica i diverses 
canalitzacions, així com, a l’altre extrem, una 
altra fossa sèptica, encara en ús, i un parell 
de canalitzacions.  n Maria Pujals Bultó

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de Sant Ramon, 1 

Districte
Ciutat Vella

Dates
9-27 novembre de 2015

Codi
112/15

Motiu
Rebaix de fossat 
d’ascensor i rases de 
serveis

Promotor/Propietari
Foment de Ciutat Vella / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Arkpadoc, SCP 

Direcció tècnica
Maria Pujals Bultó

Aixecament de 
planimetria, 
digitalització de plànols 
i fotografia
Maria Pujals Bultó

Diverses canalitzacions documentades.

Pou.
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Carrer de la Seca, 2

Cronologia: Època moderna i contemporània.
Paraules clau: Estructures domèstiques.

La intervenció arqueològica portada a terme 
al local situat a la planta baixa de la finca del 
carrer de la Seca número 2 de Barcelona ens 
va permetre obtenir noves dades sobre 
l’evolució històrica que va patir la finca 
esmentada al llarg del temps.

Les restes documentades es van poder 
relacionar amb les diverses reformes que va 
tenir la finca des de la seva construcció al 
segle xvi fins a l’actualitat.

La majoria d’aquestes restes devien formar 
part de les fases d’ocupació més recents de 
l’edifici. D’aquesta època podria ser un nivell 
de runa que amortitzava tot aquest àmbit, 
juntament amb un seguit de clavegueres que 
van ser adscrites a un moment força recent. 
També es va documentar un paviment de 
maons, el qual ja devia formar part del nivell 
de circulació de la finca de mitjan segle xx.

A banda de les construccions més recents, 
aquesta excavació també ens va permetre 
documentar diverses restes relacionades amb 
la configuració de la finca del segle xix. 

La majoria de les reformes que van patir els 
murs que delimiten aquest espai es van dur a 
terme en aquest moment, tot i que la seva 
construcció es devia remuntar al segle xvi. 
Del segle xix podria ser la construcció d’un 
petit espai a la cantonada nord-est. 

D’aquesta fase també devia ser un paviment 
de lloses de pedra juntament amb dues 
clavegueres més. En relació amb la finca del 
segle xix, també es va documentar la presèn-
cia d’un dipòsit i de dues basses. En el cas de 
les basses, no se’n va poder determinar la 
funcionalitat, ja que es trobaven en un estat 
molt deteriorat. 

Cal destacar que totes les restes documenta-
des en relació amb la finca del segle xix eren 
de tipus domèstic —paviments, clavegueres, 
dipòsits...— i, per tant, devien formar part de 
la dinàmica interna d’un edifici d’habitatges. 
El mur mitger devia marcar una divisió clara 
entre aquesta finca i la finca del carrer de la 
Seca número 2c, on, en recents intervencions 
realitzades per l’arqueòloga Anna Bordas 
(bordas, 2016), es van documentar nombro-
ses estructures de caràcter industrial relacio-
nades amb l’encunyació de moneda a 
Barcelona. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació 
Carrer de la Seca, 2

Districte 
Ciutat Vella

Dates 
9-20 febrer de 2015

Codi
010/15

Motiu
Rehabilitació i reforma 
d’un local

Promotor/Propietari
Particular

Empresa adjudicatària
ATICS, SL. Gestió i difusió 
del patrimoni arqueològic 
i històric

Direcció tècnica
Vanesa Triay Olives

Fotografia
Vanesa Triay Olives Paviment del segle xix.
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de l’època romana fins a la medieval i, per 
tant, això s’hauria de tenir en compte en 
futures afectacions del subsòl.  n Vanesa 
Triay Olives
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Aquests treballs també van permetre docu-
mentar algunes restes relacionades amb la 
finca d’època moderna. En aquest cas,  
la falta de material ceràmic associat a les 
estructures en qüestió no ens va permetre 
establir una datació precisa. Únicament per 
la tipologia constructiva que presentaven 
foren acotades a un context cronològic 
d’entre els segles xvi i xviii. 

Així doncs, en relació amb aquesta fase de la 
finca es van documentar un paviment i les 
restes del sistema de clavegueram, que s’han 
de relacionar amb la claveguera documenta-
da l’any 2003 en una intervenció a la mateixa 
finca, però a l’altre vestíbul d’accés als pisos 
superiors i que presentava la mateixa tipolo-
gia constructiva (nebot, 2003). 

Destaquem, per tant, que les dades obtingu-
des dels rebaixos portats a terme en aquesta 
intervenció només fan referència als estadis 
ocupacionals més recents de la finca del 
carrer de la Seca, 2: èpoques moderna i 
contemporània. Els treballs realitzats no van 
comportar una excavació total del subsòl del 
local afectat i únicament es van fer els 
treballs requerits per aquesta obra. Així 
doncs, l’estratigrafia no fou exhaurida. Les 
dinàmiques estratigràfiques documentades 
en aquesta zona de Barcelona permeten 
apuntar que a les cotes inferiors de l’àmbit 
intervingut es podrien localitzar restes des 

Sistema de clavegueram d’època moderna. Paviment de lloses de pedra relacionat amb la finca 
d’època moderna. 
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Carrer del Segre, 1-17

Cronologia: Contemporània.
Paraules clau: Estructures edilícies. Paviment. 
Fonamentació. Fabra i Coats. 

Els treballs realitzats es van desenvolupar en 
dues zones, una ubicada al carrer del Se- 
gre 1-17, i una altra a la cruïlla del carrer del 
Segre (número 30-40) amb el carrer de Sant 
Adrià (número 24). Les tasques consistiren 
en el control arqueològic de vuit rases i una 
cala, que van tenir un resultat positiu en la 
majoria dels casos.

A la primera zona es van documentar 
diverses estructures d’època contemporània 
que devien formar part del soterrani d’una 
edificació, que devia ser enderrocada a 
mitjan segle xx per realitzar el traçat actual 
del carrer del Segre. Es va documentar un 
gran àmbit format per un mur de morter, 
pedra i material constructiu, amb planta en 
forma d’L. A l’interior d’aquest àmbit, es va 
localitzar un espai delimitat per un paviment 
de rajoles grises, algunes de les quals estaven 
pintades de vermell amb motius geomètrics. 
Al centre d’aquest espai hi havia un baixant 
que devia canalitzar aigües residuals o 
pluvials. A tocar d’aquest paviment i adossa-
da al mur anterior, apareixia una possible 
preparació de paviment, de morter i material 
constructiu, que potser es corresponia amb 
la preparació del paviment d’aquest àmbit. 
Finalment, fora d’aquest espai, al sud, es van 
documentar les restes, molt malmeses, d’un 
possible envà fet amb rajola blanca. 

La segona zona també va donar com a 
resultat la localització de diverses estructu-
res. D’una banda, es va documentar un 
conjunt de restes que podrien correspondre 
a antigues edificacions associades a la fàbrica 
Fabra i Coats (segles xix-xx) i que van ser 
enderrocades el 2008. En primer lloc, fem 
referència a estructures que podrien formar 
part d’un mateix edifici adjacent a la fàbrica, 
a la cantonada del carrer del Segre amb el 
carrer de Sant Adrià. Es tracta, d’una banda, 
de la paret de façana que donava al carrer 
del Segre, formada per un mur i la seva 
fonamentació, construïts amb pedra no 
treballada mitjana amb una gran quantitat 
de morter de color blanc. Adossades a la cara 

interior d’aquesta fonamentació també es 
van localitzar dues parets o envans que 
podrien formar part d’algun àmbit subterra-
ni: una de pedra lligada amb morter de 
tonalitat ocre i una altra de maó massís reves-
tit amb pedra i morter. En segon lloc, es 
localitzaren també les restes d’una altra 
edificació formada per una fonamentació de 
pedra, maó i morter blanc.

D’altra banda, es va documentar un mur 
situat enmig de la calçada del carrer del 
Segre i, per tant, no relacionada amb cap 
dels edificis de la Fabra i Coats, la qual cosa 
fa pensar que devia ser anterior a la seva 
construcció.

Finalment, destaca una fonamentació, 
possiblement d’època contemporània, que 
podria formar part de l’antic traçat urbà del 
carrer de Sant Adrià, ja que no es correspon 
amb l’actual línia de façana de la fàbrica. 
Aquesta estructura està construïda amb 
pedra petita i mitjana no treballada, amb la 
intercalació d’algun fragment de maó, lligat 
amb morter de color ocre i clapes d’argila de 
color marró.

Si bé es fa difícil fer una interpretació de 
conjunt a causa de la fragmentació de les 
restes, aquestes restes sí que aporten dades 
que poden ajudar al coneixement de la 
trama urbana d’aquest sector de la ciutat en 
èpoques passades.  n Alba Tenza Ferrer, 
Sergio Arroyo Borraz

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer del Segre, 1-17

Districte
Sant Andreu

Dates
9 abril – 26 juny de 2015

Codi
029/15

Motiu
Instal·lació d’una nova 
xarxa de subministra-
ment d’aigua 

Promotor/Propietari
Aigües de Barcelona / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz, 
Alba Tenza Ferrer

Aixecament de 
planimetria i 
digitalització de plànols 
Rafael Piera Catalán, 
Alba Tenza Ferrer, Sergio 
Arroyo Borraz

Fotografia
Alba Tenza Ferrer, Sergio 
Arroyo Borraz

Estructures d’un dels edificis adjacents a la Fabra i 
Coats. Foto: Alba Tenza
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Pla de la Seu, 2

Cronologia: Altmedieval. Baixmedieval. Moderna-
contemporània.
Paraules clau: Estratigrafia altmedieval. 
Fonamentació. Pia Almoina. Pou.

Amb motiu de la realització d’un nou servei, 
es va efectuar una rasa de 5 m de longitud, 
d’entre 0,70 i 1,45 m d’amplada i d’entre 0,65  
i 0,90 m de profunditat, des de la cota supe- 
rior, a 12,10 msnm. Aquesta rasa estava situada 
al pla de la Seu, 2, just al davant de la façana 
de la catedral de Barcelona i a tocar del Museu 
Diocesà. 

La major part de la rasa estava afectada per 
l’abundància de serveis preexistents, que 
afectaven, en més o menys mesura, totes les 
restes documentades. La primera resta 
d’interès que s’ha de comentar era un ni- 
vell d’argila de color marró-gris, força orgà-
nic, localitzat a tocar de la fonamentació oest 
de la Pia Almoina (actual Museu Diocesà), en 
un espai molt reduït de 40 per 40 cm, a la cota 
superior d’11,55 msnm. El fet d’estar tallat per 
la fonamentació anterior i de presentar 
escassos i petits fragments de ceràmica 
grollera reduïda i un possible fragment de 
ceràmica espatulada ens porta a pensar que 
es pot tractar d’un estrat datat de l’època 
altmedieval. Tot i així, la parcialitat i l’escasse-
tat d’aquestes dades fan que aquesta hipòtesi 
s’hagi de prendre amb precaució. 

La resta següent seria la fonamentació del 
mur oest de la Pia Almoina, edificació que es 
construeix entre els segles xv i xvi (Grana- 
dos, 1993). La Pia Almoina era una institució 
benèfica d’origen altmedieval per al sosteni-
ment dels pobres. Aquesta fonamentació 
només s’ha pogut documentar en un petit 
espai d’1,12 m de longitud i 0,37 m d’alçària, 
des de la cota superior 11,55 msnm, i estava 
afectada parcialment per diversos serveis 
contemporanis. Estava construïda amb pedra 
gran i mitjana unida amb morter de calç 
blanc i presentava una gran consistència. 
Aquesta fonamentació va ser parcialment 
desmuntada, amb l’autorització corresponent, 
per fer passar cap a l’interior del Museu 
Diocesà el nou servei d’aigua.

I, finalment, al tram central de la rasa, s’ha 
documentat part d’un pou i d’una possible 

fonamentació entorn de la cota 11,50 msnm, 
molt afectats pels serveis contemporanis. El 
pou estava construït amb pedra petita i 
morter de calç, i la fonamentació estava feta 
de pedra irregular de mida mitjana amb 
morter de color ataronjat. Constructivament, 
el pou semblava anterior al mur, tot i que no 
ho podem assegurar. El tipus d’intervenció i 
el fet que aquestes estructures estiguin força 
afectades pels serveis fan que no es puguin 
aportar gaires dades més. Desconeixem amb 
quines altres restes podrien haver funcionat, 
així com la seva cronologia, tot i que per 
tipologia constructiva semblen restes d’època 
moderna-contemporània. El que sembla clar 
és que devien estar situades al pla de la Seu, 
espai creat el 1562 per ennoblir l’entrada de la 
catedral, amb la construcció de les escales per 
connectar l’antic carrer de la Corríbia i la 
catedral i, d’aquesta manera, salvar el desni-
vell de l’antiga muralla romana (blasco, 1992).

Així doncs, tot i la documentació d’algunes 
restes durant els treballs actuals, el tipus 
d’intervenció fa que sigui molt complicat 
aportar noves dades quant al coneixement 
històric d’aquest sector. A banda d’això, les 
informacions aportades actualment s’han de 
prendre amb precaució per aquesta mateixa 
raó.  n Sergio Arroyo Borraz
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Promotor/Propietari
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Codex, Arqueologia i 
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Direcció tècnica 
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Pou i mur de fonamentació d’època moderna-
contemporània, restes molt afectades per serveis actuals. 
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Carrer de Vista Bella, 7-9
Carrer de la Infanta Isabel, 9-11

Cronologia: Segles XIX-XX.
Paraules clau: Carner. Hipogeu. 

La realització d’aquesta intervenció va estar 
motivada per la localització en el decurs de 
les obres que s’efectuaven al solar d’una 
galeria excavada al subsòl. Davant la possibi-
litat que es tractés de la mina d’aigua de la 
Salle es va determinar dur a terme l’excava-
ció i la documentació d’aquesta estructura. 
La mina d’aigua de la Salle era emprada per 
conduir l’aigua des del pantà de Vallvidrera 
fins al poble de Sarrià i va ser construïda a 
finals del segle xix.

Des del punt on es va localitzar la galeria es 
va poder excavar un tram d’1,70 m de llarg 
cap a l’interior, però els treballs es van haver 
d’aturar per motius de seguretat. Aquesta 
secció era excavada al terreny geològic i 
presentava una alçària de 2,55 m i una 
amplada d’1,10 m, amb la part superiorment 
lleugerament voltada. La galeria estava 
completament reblerta amb terra barrejada 
amb material de rebuig d’època contemporà-
nia (plàstic, metalls, restes de material 
constructiu). Ni les parets ni la volta presen-
taven cap revestiment constructiu, ni tampoc 
cap tipus de pavimentació. 

A la part ja rebaixada del terreny es va poder 
documentar, escapçada, la continuació i el 
punt final de la galeria. Aquest tram presen-
tava un traçat sinuós, amb unes dimensions 
d’11,60 m de longitud. Al talús de l’obra es 
conservava part d’una de les parets, en la 
qual es van localitzar dues petites fornícules. 
La primera arrencava del terra de la galeria, 
amb una alçària de 60 cm, mentre que 
l’altra, de 30 cm d’amplada, se situava a  
una altura de 90 cm. Les característiques de 
l’estrat d’amortització d’aquesta estructura 
van permetre interpretar que la seva amortit-
zació es devia produir a mitjan segle xx.

Tant per la seva ubicació com pel fet de 
tractar-se d’un espai tancat es va desestimar 
que fos part de la mina d’aigua de la Salle. 
En canvi, es va interpretar com un carner o 
espai accessori d’alguns dels masos identifi-
cats a la cartografia històrica, i que s’haurien 
de situar cronològicament entre els  
anys 1888 i 1900. La recerca documental 

efectuada situa a les proximitats de l’àrea 
intervinguda el mas de Can Comsa, recollit a 
la cartografia de l’any 1899, però no n’hi ha 
més documentació i ja no apareix en els 
documents de començaments del segle xx.   
n  Daniel Alcubierre Gómez
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Rubén Ramírez
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Vista general de la galeria.
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Plaça del Vuit de Març

Cronologia: Romana. Altmedieval. Baixmedieval. 
Moderna. Contemporània.
Paraules clau: Jardinera. Rasa de servei. Rasa 
agrícola. Llar de foc. Forat de pal. Sitja. Soterrani.

El motiu principal de la intervenció arqueo-
lògica realitzada a la plaça del Vuit de Març 
fou la construcció d’una jardinera al seu 
extrem oest, a tocar de la paret mitgera de 
l’antiga església de Sant Gaietà i d’un antic 
habitatge, avui paret mitgera de la seu de 
Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona. Recordem 
que a la paret oposada de la plaça es conser-
ven quatre arcs de l’aqüeducte romà pro-
vinent del Besòs, entorn del qual s’han 
efectuat diverses intervencions arqueològiques 
de gran interès (triay, 2010; Giner, 2011). La 
realització d’aquesta jardinera implicava un 
rebaix del terreny de 18 m de longitud, 
d’entre 1,35 i 3 m d’amplada i a l’entorn 
d’1,20 m de profunditat, partint de la cota 
superior d’11 msnm. A banda d’això, es van 
fer un parell de rases d’aproximadament 25 
per 0,50 per 0,5-1 m a la meitat occidental de 
la plaça, per a la instal·lació d’un servei 
d’aigua i d’un altre de llum. Com era 
d’esperar, es van documentar un gran 
nombre de restes localitzades, bàsicament, 
en una de les rases i al rebaix de la jardinera, 
enquadrades en diferents fases històriques.

Fase 1. Època romana 

Aquesta fase és el primer moment històric 
del qual s’han documentat estructures 
durant la intervenció actual. Es tractava de 
restes de poca entitat i molt afectades per 
construccions posteriors. En gran part dels 
casos, no s’han pogut excavar totalment, ja 
que depassaven els límits intervinguts.  
Pel que fa a la tipologia, destacava l’existèn-
cia de tres murs, dos d’identificació dubtosa. 
El primer estava construït amb blocs de 
pedra mitjana i gran, més o menys tallats, 
amb escàs morter de color groc. Els altres 
dos, que pràcticament se superposaven, 
estaven construïts de manera més barroera 
(pedra petita i mitjana sense treballar, còdols 
i escàs morter gris), fins al punt que es 
podria tractar de simples acumulacions de 

pedres. Tots tres presentaven orientacions 
sud-oest – nord-est o sud-est – nord-oest. És 
complicat assignar-los una funcionalitat 
concreta, a causa que només s’ha excavat una 
escassa part de la seva superfície i no s’han 
identificat nivells d’ús relacionats. De totes 
maneres, creiem que devien formar part de 
construccions de poca entitat o, fins i tot, es 
podria tractar d’estructures per delimitar 
espais. A banda d’això, també s’ha documen-
tat part una cubeta de funció poc clara i tres 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça del Vuit de Març

Districte
Ciutat Vella

Dates d’intervenció
27 juliol – 30 octubre de 
2015 

Codi
014/15

Motiu 
Rases d’instal·lacions i 
zona enjardinada 
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Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida / 
Ajuntament de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz, 
Mikel Soberón Rodríguez

Coordinació 
d’arqueologia
Antoni Rigo 

Oficials d’arqueologia
Tanveer Ahmed, Sergio 
Romero, Patricia Aznar, 
Núria Rodó, Adrià Buch, 
Laia Colomer

Aixecament de 
planimetria 
Mario Granollers, Sergio 
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Mario Granollers, Sergio 
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Fotografia
Sergio Arroyo, Mikel 
Soberón

Vista general de les restes documentades durant 
l’excavació de la jardinera a la plaça del Vuit de Març. 
Foto: Sergio Arroyo

Vista d’un dels murs de la fase romana i de part d’una 
cubeta. Foto: Sergio Arroyo
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Fase 2. Època altmedieval

A diferència de les intervencions properes 
esmentades anteriorment, on s’han localitzat 
algunes estructures de l’època tardoantiga, 
bàsicament sitges, en aquesta intervenció no 
s’han tornat a documentar restes fins al 
període altmedieval. En aquest període 
podem situar un seguit d’elements que 
confirmen el caràcter rural que continua 
tenint aquest sector situat fora de la ciutat 
altmedieval. 

Es tracta d’un seguit de restes, força afecta-
des per construccions posteriors i que 
depassaven els límits de la intervenció, totes 
localitzades al sector més occidental, agrupa-
des en dos punts, un a tocar del carrer de 
Duran i Bas, i l’altre, al costat del carrer dels 
Capellans. En el primer punt ens referim a 
un mur de pedra seca del qual només es 
conservava una filada, associat a un rebaix 
del terreny a l’interior del qual s’han pogut 
documentar, de manera diacrònica, un 
parell de paviments (un de morter de calç, 
amb molta més entitat), una petita llar de foc 
realitzada directament al terreny i una sitja 
de secció globular. En el segon s’han pogut 
identificar tres llars de foc més com l’ante-
rior (una de les quals presentava dos petits 
encaixos), consistents en una capa d’argila 
recremada, un altre paviment de morter 
sense estructures relacionades, un parell de 
cubetes, tres forats de pal i un retall indeter-
minat. En aquest segon grup de restes, 
també es documentaven de manera diacròni-
ca, tot i que costava més veure les relacions 
entre les unes i les altres. Desconeixem del 
tot la relació cronològica entre el primer 
grup i el segon.

Des del punt de vista interpretatiu, veiem 
que la majoria d’elements estan relacionats 
amb activitats agrícoles (retalls, cubetes, 
forats de pal, sitja), amb una ocupació més o 
menys intensa, a causa de la concentració de 
restes segons la zona. No descartem, però, 
que en un moment posterior que no podem 
precisar hi pogués haver hagut algun tipus 
d’àmbit domèstic, com podrien demostrar 
els dos paviments de morter documentats 
parcialment que, a escala estratigràfica, 
sempre són les restes més modernes d’aques-
ta fase. En un cas sí que podria funcionar 
amb les restes d’un muret i un rebaix 
associat a aquest muret. En l’altre, desconei-
xem amb quines restes devia estar associat. 
Així doncs, amb les dades que tenim, és 
complicat esbrinar les característiques 
d’aquests possibles llocs d’hàbitat. 

possibles rases agrícoles agrupades, d’unes 
mides i morfologies semblants, tot i que no 
s’han pogut excavar senceres en dos casos. 
Finalment, també s’han documentat una 
sèrie d’estrats de poca entitat, per anivellar el 
terreny o de deposició natural, amb poc 
material ceràmic. 

Respecte al material ceràmic, era escàs i 
força fragmentat. Tot i que alguna anivella-
ció presentava material ibèric i romà (comu-
na) de possible cronologia tardorepublicana, 
la major part apuntava a cronologies altimpe-
rials sense que puguem precisar més (àmfora 
tarraconense Dressel 2-4, ceràmica africana 
de cuina forma Ostia II, 302 i fragments 
informes de terra sigil·lada itàlica, sudgàl·li-
ca i hispànica). 

Pensem que aquestes estructures podrien 
tenir una funció relacionada amb activitats 
agrícoles, tal com succeeix en altres interven-
cions properes (triay, 2010; Giner, 2011), on 
també s’han identificat restes semblants.  
A banda d’això, aquest espai està marcat per 
l’aqüeducte romà del Besòs, tot i que en 
aquesta intervenció cap resta no devia estar 
relacionada directament amb aquesta 
construcció. El que és clar és que ens trobem 
al suburbium de Bàrcino, un espai clarament 
ruralitzat on es porten a terme activitats 
diferenciades de l’espai urbà: pas d’infraes-
tructures (vies, aqüeducte), usos funeraris, 
activitats agrícoles, defensives, etc.

Vista del mur altmedieval i del rebaix amb el paviment de morter associat. Foto: Sergio 
Arroyo
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geològic. Dels tres farciments que la reblien, 
destacava l’intermedi, d’1 m de potència, 
que presentava un conjunt ceràmic força 
tancat amb el material ceràmic següent: 
pastes grolleres reduïdes i oxidades (olla, 
cassola); comunes vidriades de color verd 
melat, on destaca la presència de diversos 
gibrells; un fons de plat de ceràmica de 
Tunísia decorat amb manganès i cobalt, amb 
part d’un peix pintat,1 datat d’entre el final 
del segle xii i la primera meitat del segle xiii 
(berti, tonGiorGi, 1981), i fragments de 
servidores de pisa arcaica, de finals del 
segle xii o principis del segle xiii (Huer- 
tas, 2008). Reblertes també en aquest 
moment, a l’excavació del carrer de Ripoll, 25 
(triay, 2010) es van documentar nou sitges, 
també de secció globular. Això podria 
indicar que, encara en aquest moment, 
aquesta zona tenia una funció marcadament 
agrària.

El canvi radical es va produir poc després. 
Efectivament, a partir de la segona meitat del 
segle xiii aquest espai ocupat per la Vilanova 
dels Arcs viu la primera urbanització sistemà- 
tica de l’espai, amb la construcció de les 
primeres edificacions (l’Hostal d’en Garcia, 
per exemple, a la finca de Ripoll, 25) i el 
traçat de nous carrers (Garcia, Guàrdia, 1986). 
Sembla també que aquesta àrea va viure un 
procés d’instal·lació d’obradors i tallers 
regentats per menestrals dedicats a activitats 
artesanals (blasco et al., 1992). 

En aquesta intervenció s’ha pogut constatar 
la urbanització d’aquest sector a partir de la 
documentació de diverses restes construïdes, 
tot i que no se n’ha pogut precisar la crono-
logia. A la part central del rebaix de la 
jardinera s’han pogut excavar dos espais 
subterranis de funcionalitat desconeguda 
(hàbitat, magatzem?), que podrien formar 
part d’una única construcció més gran, de la 
qual no tenim gairebé dades pel tipus 
d’intervenció realitzada i perquè gran part 
devia ser destruïda o reformada durant les 
fases posteriors. Aquests espais subterranis 
estaven formats per un retall realitzat al 
terreny geològic i per la construcció d’una 
sèrie de murs que «folraven» les parets del 
rebaix, amb tècniques constructives similars: 
murs realitzats, generalment, a partir de 
filades horitzontals de blocs rectangulars  
de pedra, amb les cares ben tallades, amb 
escàs morter o sense morter. Desconeixem 
les mesures completes d’aquests espais per- 
què sobrepassaven l’àmbit intervingut i 
perquè no s’han conservat sencers. Respecte 

Els materials associats, escassos, es referien a 
petits fragments de ceràmica grollera a torn 
lent, de cocció reduïda, mixta o oxidada, 
amb alguna vora d’olla, la majoria llisos, tot i 
que algun presentava decoracions a base de 
línies horitzontals o diagonals impreses, molt 
senzilles. També s’ha recuperat un possible 
fragment de ceràmica vidriada negra 
islàmica. Aquest material no permet precisar 
la cronologia d’aquesta fase, motiu pel qual, 
de manera genèrica, situem les seves restes 
entre el segle viii i el segle xi.

Aquestes restes podrien ser coetànies de 
l’anomenada Vilanova dels Arcs, burg situat 
en aquest punt fora muralles, les primeres 
referències del qual apareixen a les fonts 
documentals (Garcia, Guàrdia, 1986). El seu 
naixement es produeix en un moment de 
gran expansió agrària i, de fet, aquest burg va 
tenir un caràcter bàsicament rural i agrari. 
Aquests aspectes s’han pogut veure força bé 
en la intervenció propera del carrer de 
Ripoll, 25, on es van documentar restes, 
bàsicament sitges, pous, forats de pal i alguna 
llar de foc, emmarcades en tres moments 
cronològics diferenciats (triay, 2010). 

Fase 3. Època baixmedieval

Entre el final del segle xii i la primera meitat 
del segle xiii, s’ha identificat el rebliment 
d’una sitja, de secció globular amb tendència 
cònica, que tallava nivells romans i el terreny 

1. Agraïm a Emili Revilla, del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), la identificació de la 
peça així com la bibliografia facilitada. 

Vista de les restes del segon soterrani, molt afectat per construccions posteriors. Foto: 
Sergio Arroyo
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l’antiga església de Sant Gaietà i límit oest 
d’aquesta intervenció. Tampoc en aquest cas 
no hi ha dades materials per fer-ne la datació, 
sinó que ho fem a partir de la bibliografia 
consultada (Garcia, Guàrdia, 1986). 

Fase 5. Època contemporània

Durant la segona meitat del segle xviii, es 
produeix l’abandó dels dos espais subterranis 
anteriors, ben datats a partir de la presència 
de ceràmica blanca i blava catalana d’influ-
ència francesa en els nivells de colgament. 
Un cop fet això, es documenten un gran 
nombre d’estructures diverses (fonamentaci-
ons de morter i pedra, fosses sèptiques, 
envans, claveguera, paviment de rajoles), tot 
i que no necessàriament funcionaven alhora. 
Aquestes restes pertanyien, sobretot, a dues 
finques separades pel mur esmentat més 
amunt, tal com es pot apreciar al plànol 
número 43 dels Quarterons de Garriga i Roca 
(1856-1862). En la major part dels casos no 
se n’ha pogut precisar la cronologia. Gran 
part d’aquestes restes devien estar en ús fins 
a finals del segle xx, moment en què es van 
enderrocar aquestes finques per l’obertura 
de la plaça del Vuit de Març.  n  Sergio 
Arroyo Borraz 
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a la cronologia, les dades són escasses. El 
material relacionat amb el seu funcionament 
es reduïa a ceràmiques grolleres de cocció 
reduïda i ceràmica comuna vidriada, sense 
cap decoració. 

La façana d’aquesta finca podria donar al 
carrer dels Capellans, que ja sembla traçat, 
igual que molts carrers de la zona, a principis 
del segle xv (Garcia, Guàrdia, 1986). Durant 
aquesta intervenció s’ha localitzat una part 
de la fonamentació, tot i que no hi ha cap 
dada material per confirmar o desmentir 
aquesta cronologia. També s’ha de conside-
rar la possibilitat que no es tracti de la 
fonamentació original, sinó d’una refecció. 

Fase 4. Època moderna

Durant aquesta fase no assistim a canvis 
radicals. Les reformes o canvis realitzats 
sempre es van fer partint de l’estructura crea-
da a la fase precedent. D’una banda, en un 
primer moment, entre el segle xvi i principis 
del segle xvii, es reformen els espais subterra-
nis precedents: per un costat, l’àrea que 
ocupa el primer espai subterrani de la fase 
precedent es redueix a poc més de la meitat. 
La part que queda, de planta rectangular 
d’1,70 m de costat, està tancada per quatre 
murs (un prové de la fase precedent), 
construïts també amb blocs de pedra rectan-
gular, sense gairebé morter, però amb un 
acabat no tan acurat com els baixmedievals. 
L’accés devia ser zenital, possiblement a 
través d’una escala, a causa de la inexistència 
d’obertures als murs. Això, sumat al reduït 
espai, fa pensar, més que no pas en un ús 
com a espai d’hàbitat, en un ús com a 
magatzem. D’altra banda, al segon espai 
subterrani, a sobre del seu mur nord, es 
construeix un potent mur amb les cares 
vistes que, a més de fer de límit d’aquest 
soterrani, podria dividir en dues la finca 
precedent, divisió que es devia mantenir fins 
a finals del segle xx. El material que hi ha en 
els nivells d’ús d’aquestes estructures consis-
tia en ceràmica de reflexos metàl·lics i blava 
de Barcelona, amb decoració d’alàfies.

Posteriorment, en un segon moment datat 
d’un període comprès des del segle xvi i prin-
cipis del segle xvii fins a finals del segle xviii, 
s’ha de situar la refecció i una altra reducció 
del primer soterrani, amb murs construïts 
amb sistemes més barroers (pedra petita i 
mitjana sense treballar i material construc-
tiu). I també, entorn de mitjan segle xvii,  
la construcció de la fonamentació est de 
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CARRER GRAN DE LA SAGRERA, 
32-60
CARRER DE LA CIUTAT D’ELX, 23-31
Districte
Sant Andreu

Codi
036/15

Motiu de l’obra
Arranjament de l’espai públic 

Promotor/Propietari
Districte de Sant Andreu / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Arkpadoc, SCP (Maria Pujals Bultó)

 
 
PLAÇA DE SANT MIQUEL
Districte 
Ciutat Vella

Codi
003/15

Motiu de l’obra
Rasa per a la implantació d’una nova estació de 
Bicing elèctrica 

Promotor/Propietari
B:SM / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Daniel 
Alcubierre Gómez)

CARRER DE CUCURULLA, 7
Districte
Ciutat Vella

Codi
011/15

Motiu de l’obra
Rases de clavegueram

Promotor/Propietari 
Fundació Privada Llegat Roca i Pi / Fundació 
Privada Llegat Roca i Pi 

Adjudicació
Arkpadoc, SCP (Maria Pujals Bultó)

JARDINS DE CAN CASTELLÓ

Districte 
Sarrià – Sant Gervasi

Codi 
015/15

Motiu de l’obra
Reurbanització

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (José Manuel Espejo 
Blanco)

 

CARRER DE LLEIDA, 30
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
018/15

Motiu de l’obra
Reforma de la caserna de bombers

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Noemí Nebot Pich)

AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
Nom singular 
Pia Almoina – Museu Diocesà

Districte
Ciutat Vella

Codi
020/15

Motiu de l’obra
Nova xarxa de clavegueram

Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona / Arquebisbat de 
Barcelona

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Eva Orri Terrado)

 

AVINGUDA DEL PARAL·LEL, 32-46
Districte
Ciutat Vella

Codi
021/15

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 DELS BANYS VELLS, 18 
BIS
Districte
Ciutat Vella

Codi
041/15

Motiu de l’obra
Ascensor

Promotor/Propietari
Taurus Aurum SL / Taurus Aurum SL

Adjudicació 
Abans Serveis Culturals, SL (Jordi Petit Gil)

CARRER DE PARCERISA, 4-6
Nom singular
Can Batlló

Districte
Sants-Montjuïc

Codi
034/15

Motiu de l’obra
Construcció d’edifici de nova planta

Promotor/Propietari 
Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona, 
SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Emiliano 
Hinojo García)

CARRER DE MILANS, 4
CARRER D’EN GIGNÀS, 3
CARRER D’ATAÜLF, S/N
Districte
Ciutat Vella

Codi
043/15

Motiu de l’obra
Reforma local

Promotor/Propietari
Baba Raja, SL / Baba Raja, SL

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Jordi Petit Gil)

CARRER DELS MESTRES CASALS I 
MARTORELL, 1-27, 46-52
CARRER DE L’ARC DE SANT 
CRISTÒFOL, 2-4
Districte
Ciutat Vella

Codi
046/15

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 (Vanesa Triay Olives) 

CARRER DE LES CARRETES, 41
Districte
Ciutat Vella

Codi
049/15

Motiu de l’obra
Construcció de fossat d’ascensor

Promotor/Propietari
Estructuras Albir, SL / Estructuras Albir, SL

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Albert Castellà 
Fabré)
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CARRER DE LA PORTAFERRISSA, 6
Districte
Ciutat Vella

Codi
052/15

Motiu de l’obra
Construcció de fossat d’ascensor

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris / Comunitat de 
Propietaris 

Adjudicació
Arkpadoc, SCP (Maria Pujals Bultó)

CARRER DE LA CONSTITUCIÓ, 75
Districte
Sants-Montjuïc

Codi
056/15

Motiu de l’obra
Construcció d’edifici de nova planta

Promotor/Propietari
Proha, SCCL / Proha, SCCL

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Eva Orri Terrado)

CARRER DE L’HOSPITAL, 42-44
Districte
Ciutat Vella

Codi
057/15

Motiu de l’obra
Ascensor

Promotor/Propietari
Comunitat de Béns Morera Ràfols, Jordi i altres 
/ Comunitat de Béns Morera Ràfols, Jordi i 
altres 

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Jordi 
Ardiaca Rodríguez)

CARRER DE SANT QUINTÍ, 55-95
Nom singular 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Districte
Horta-Guinardó

Codi
060/15

Motiu de l’obra
Construcció de nou edifici

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

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Joan Piera 
Sancerni)

CARRER NOU DE SANT FRANCESC, 31
PLAÇA DEL DUC DE MEDINACELI, 1-2
Districte 
Ciutat Vella

Codi
061/15

Motiu de l’obra
Rasa elèctrica i nova estació transformadora 

Promotor/Propietari
Inmobiliaria Mar, SLU / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Inma 
Mesas Torronteras)

VIA TRAJANA, 57-61
Districte 
Sant Martí

Codi
062/15

Motiu de l’obra
Rasa d’aigües

Promotor/Propietari 
Aigües de Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Jordi 
Ardiaca Rodríguez)

PASSEIG DE PICASSO, 24
Districte
Ciutat Vella

Codi
070/15 

Motiu de l’obra
Rasa

Promotor/Propietari
Colt Technology Services, SAU / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Codex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL (Daniel 
Alcubierre Gómez)

CARRER DE LA MARE DE DÉU DE 
PORT, 56-68
Nom singular
Cementiri de Montjuïc

Districte
Sants-Montjuïc

Codi
074/15

Motiu de l’obra
Actuacions puntuals de consolidació d’elements 
degradats del cementiri de Montjuïc 

Promotor/Propietari
Cementiris de Barcelona, SA / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Iñaki Moreno Expósito)

CARRER NOU DE SANT FRANCESC, 19
Districte
Ciutat Vella

Codi
078/15

Motiu de l’obra
Projecte de reforma d’habitatge

Promotor/Propietari
Martín Lohse / Martín Lohse

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Míriam Esqué Ballesta, 
Carles Navarro Barberán)

CARRER ANTIC DE BOFARULL, 11-19
Districte
Sant Martí

Codi
088/15 

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 (José Manuel Espejo 
Blanco)

PLAÇA DE SANTA CATERINA, 1-3
Districte
Ciutat Vella

Codi
089/15 

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 (Carles Navarro Barberán)

CARRER DEL PI, 16
Districte 
Ciutat Vella

Codi
097/15 

Motiu de l’obra
Projecte de rehabilitació i reforma de l’edifici 

Promotor/Propietari
Casacuberta Villamaril / Casacuberta Villamaril

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (Anna Bordas Tissier, José 
Manuel Espejo Blanco)
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CARRER DE BELLESGUARD, 14-18
Districte
Sarrià – Sant Gervasi

Codi 
098/15 

Motiu de l’obra
Rasa d’electricitat

Promotor/Propietari
Endesa Distribució Elèctrica SL / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni 
arqueològic i històric (José Manuel Espejo 
Blanco)

CARRER DE MÜHLBERG, 2-98
CARRETERA DEL CARMEL, 102-108
Nom singular 
Turó de la Rovira

Districte
Horta-Guinardó

Codi
101/15 

Motiu de l’obra
Reurbanització

Promotor/Propietari
BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació 
Antequem, SL (Lourdes Moret Pujol)

CARRER NOU DE LA RAMBLA, 90
Districte
Ciutat Vella

Codi
116/15 

Motiu de l’obra
Ascensor

Promotor/Propietari
Nerill Trade, SL / Nerill Trade, SL 

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Adriana Vilardell 
Fernàndez)

CARRER D’EN ROBADOR, 47
Districte
Ciutat Vella

Codi
121/15 

Motiu de l’obra
Reforma de la finca

Promotor/Propietari
Comunitat de Propietaris / Comunitat de 
Propietaris

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Joan Piera 
Sancerni)

CARRER DE GUÀRDIA, 9
Districte 
Ciutat Vella

Codi
124/15 

Motiu de l’obra
Ascensor

Promotor/Propietari
Carrer Guàrdia 9, SLU / Carrer Guàrdia 9, SLU

Adjudicació
Abans Serveis Culturals, SL (Joan Piera 
Sancerni)

AVINGUDA DE LA CATEDRAL, 4
Districte
Ciutat Vella

Codi
071/15

Motiu de l’obra
Construcció de clavegueró

Promotor/Propietari
Arquebisbat de Barcelona / Ajuntament de 
Barcelona

Adjudicació
Actium Patrimoni Cultural, SL (Òscar de Castro 
López)

CARRER DE CAL CISÓ
CARRER D’ULLDECONA 
CARRER DE PONTILS
CARRER DE SOVELLES
Nom singular 
Barri de la Marina del Prat Vermell

Districte 
Sants-Montjuïc

Codi
134/14

Motiu de l’obra 
Urbanització

Promotor/Propietari 
BAGURSA / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació 
Actium Patrimoni Cultural, SL (Esteve Nadal i 
Roma) 
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Reintegració volumètrica 
amb criteri arqueològic de 
la porta d’accés original  
a la torre, localitzada a la 
planta primera de Can 
Fargas. Foto: Agustín 
Gamarra
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Hem tingut ocasió d’assistir a diverses classes 
pràctiques per a estudiants d’arqueologia en 
les quals es dedicava bona part de l’activitat 
al reconeixement i la classificació de mate- 
rials (no pas de tipologies ceràmiques).  
Es tractava de reconèixer mitjançant l’obser-
vació a ull nu diversos tipus de metalls,  
de pastes ceràmiques, de components de 
morters o de materials orgànics recuperats 
directament de la intervenció. Els materials 
es presentaven amb les alteracions pròpies 
que pot patir un metall, amb els canvis 
cromàtics que pot haver sofert un os o amb 
les concrecions terroses adherides que pot 
tenir una ceràmica, per esmentar els materi-
als més comuns. La dificultat per reconèixer 
i distingir materials es feia evident i cal 
constatar que la manca de coneixements en 
aquest sentit era, pel cap baix, preocupant. 
Tothom havia estudiat, malgrat tot, múltiples 
sistemes i tècniques de laboratori per deter-
minar components i materials.

Enguany hem portat a terme —i aquí ja no 
es tracta d’estudiants— unes sessions 
pràctiques de neteja de ceràmica mitjançant 
banys d’ultrasons amb l’objectiu d’ensenyar 
el funcionament d’aquest sistema industrial 
a arqueòlegs, experimentat a bastament en 
laboratoris de conservació i restauració. 
Durant les sessions efectuades, s’ha posat de 
manifest la necessitat de plantejar una 
revisió general del sistema de neteja habi- 
tual; s’ha fet també un intercanvi de conei-
xements sobre conceptes relacionats amb la 
conservació de la ceràmica de context 
arqueològic. Així, termes com ara restes, 
dipòsits, capes de brutícia; crostes, concre- 
cions; solubilitat, porositat, impermeabilitat; 
adherència, cohesió; separació, fissura, 
esquerda; aigua o altres, han estat presentats 
per ajudar a discernir entre sistemes dife-
rents de neteja, és a dir: problema/solució. 
Pot ser interessant comentar el dubte sorgit 
—entre d’altres, durant les pràctiques amb 
els ultrasons— arran de la descoberta de 
recobriments de ceràmica ibèrica que poden 
haver passat inadvertits a causa possiblement 
de males pràctiques de neteja. 

Materials, estudis i moments clau

L’estudi dels materials constitueix un dels 
pilars bàsics en el qual es fonamenta 
l’arqueologia per a l’anàlisi i el coneixement 
de les societats. El terme cultura material 
engloba els elements i els objectes tangibles 
que caracteritzen i diferencien unes socie-
tats o unes altres en les seves múltiples 
expressions i significats de caràcter emotiu, 
psicològic, ideològic, social o altres.

El treball de camp —propi també, entre 
d’altres, de la pràctica arqueològica—  
representa el moment clau per a la recollida o 
la identificació dels testimonis materials que 
seran l’eina d’estudi, com hem comentat. 
Gràcies als avenços tecnològics i científics 
aportats per l’arqueometria i al necessari i 
implícit treball interdisciplinari, el grau de 
coneixement de molts aspectes relacionats 
amb la cultura material ha assolit uns nivells 
inimaginables poques dècades enrere.  
A partir de la seva creació i reconeixement 
com a ciència aplicada a finals de la dèca- 
da dels anys cinquanta del segle passat,  
l’arqueometria ha incidit notablement en  
el coneixement d’àrees com ara la tecnolo-
gia dels materials arqueològics, els treballs 
descriptius, de datació, en sediments i sòls i, 
també, de geologia, estadística, informàtica 
o genètica, per esmentar els camps on s’ha 
treballat més. I segurament som tan sols a 
l’inici del que l’encreuament amb altres 
disciplines pot arribar a donar de si.

Hi ha un altre moment de la pràctica 
arqueològica, just entre la recuperació del 
material al camp/jaciment i la fase d’estudi, 
en què es duu a terme la neteja del material. 
Una activitat aparentment banal com la 
neteja —que es porta a terme sistemàtica-
ment en tota mena de materials arqueolò-
gics, ja siguin mobles o immobles— pot 
tenir conseqüències irreparables. La neteja, 
igual que el seguiment i l’aixecament 
d’estrats en una excavació estratigràfica,  
és una activitat irreversible a la qual se sol 
donar molt poca importància i sovint és 
menystinguda.

L'activitat de conservació i restauració 
durant el 2015: materials, estudis i 
moments clau 
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per après, d’allò que n’hem fet costum 
inamovible, a fi de poder avançar i incorpo-
rar nous sistemes de tractament, per no 
perdre «eines» d’estudi que poden ser 
també testimonis clau per avançar en el 
coneixement. n  Montserrat Pugès i Dorca, 
mpuges@bcn.cat    

Rentem roba guiats per una etiqueta del 
fabricant que ens adverteix del tipus de 
teixit amb relació a les característiques que 
ha de complir la rentada per no malmetre’l. 
La rentada, el detergent, l’assecatge, la plan-
xa... Netegem material arqueològic amb 
prou coneixements? Sabem identificar el 
material base i el tipus de brutícia per 
decidir quins seran el detergent i el sistema 
més apropiats de neteja? Generalment, en la 
neteja de material arqueològic tot va al 
mateix cove de roba bruta i amb el mateix 
programa de rentada: a la pica i raspall i a 
fregar fort que així queda més net (!).

Amb tot, es fa evident la necessitat d’intro-
duir potser un moment clau més, en tot aquest 
procés. Un moment per observar i reflexio-
nar, per consultar i compartir experiències  
i coneixements entre els implicats més 
directament i decidir quin és el tractament 
més apropiat. Perquè mentre l’arqueometria 
avança, nosaltres encara no hem passat la 
primera lliçó de la simple observació, la que 
ni tan sols requereix una lupa. El reconeixe-
ment visual inicial d’un material és bàsic; 
constitueix la primera anàlisi elemental.  
Ens aboca al dubte, a la pregunta i, en conse-
qüència, a la incorporació de nous o potser 
ignorats coneixements que l’arqueometria,  
si escau, podrà corroborar. 

L’anuari d’enguany, entre moltes i variades 
intervencions de conservació i restauració, 
dedica una mirada especial als nous materi-
als arqueològics —ciment natural localitzat al 
refugi del carrer del Ripollès—; metalls 
amb recobriments embellidors i alhora 
protectors fruit de les noves tecnologies 
desenvolupades durant el segle xix com ara 
els cromatges i els niquelatges del carrer de la 
Riereta —; també la baquelita o el fibrociment, 
ara pràcticament en desús. Però també se 
centra en tècniques i materials antics, com 
ara l’obra de pietra rasa de la torre de Can 
Fargas, on, entre d’altres, hem pogut 
localitzar morters d’allisament acolorits en 
massa per donar —suposadament— més 
presència i simbolisme a la torre de defensa. 
De Can Fargas també destaca el mur de 
tàpia crostada del segle xiii, gràcies a la tasca 
de restauració del qual podem entendre la 
seva execució tan habitual a l’època però 
tan allunyada de la nostra realitat. 

Esperem estar preparats per al reconeixe-
ment, la identificació i la incorporació dels 
nous materials arqueològics que ja són 
cultura material del nostre passat. Estiguem 
oberts al dubte i revisió d’allò que tenim 



194 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

TREBALLS  
IN SITU



Treballs de conservació i restauració | 195

Basílica dels Sants Màrtirs Just i 
Pastor. Finestra històrica davant la 
capella de Sant Fèlix

Cronologia: Segles I, VI, XIV-XV (?).
Paraules clau: Basílica dels Sants Màrtirs Just i 
Pastor. Finestra històrica. Conservació. Exposició. 
Restes arqueològiques.

«En el marc del projecte Pla Bàrcino,  
l’any 2011 se signa un conveni entre l’Institut 
de Cultura de Barcelona i la basílica dels 
Sants Màrtirs Just i Pastor per posar en 
marxa un projecte de recerca arqueològica. 
Aquest projecte s’inscriu alhora en un 
projecte més ampli per estudiar la Barcelona 
cristiana i tardoantiga» (beltran de Heredia, 
Gibrat, 2014: 46).

L’objectiu de la intervenció de conservació  
i restauració ha estat tractar les estructures 
arqueològiques recuperades durant  
l’any 2014, situades a la capçalera del temple, 
per garantir-ne la conservació a llarg termini 
i adequar-les per a la seva visualització a 
través de la finestra històrica construïda. 

Descripció de les restes arqueològiques 
tractades

L’espai destinat a la finestra històrica és de 3 
per 2 m, aproximadament, i es troba al 
deambulatori, entre la zona de l’altar i la 

capella de Sant Fèlix. Les estructures visibles 
a través de la finestra històrica que ens ocupa 
són: una tomba, un paviment d’opus signi-
num, els murs adjacents i una sitja. 

La tomba, segons les dades obtingudes a 
través de l’estudi arqueològic, està datada del 
segle vi. «Es troba disposada al nivell del 
paviment, que és d’opus signinum, per poder 
ser vista i preservar la memòria del mort. 
Correspon a la inhumació d’un personatge 
destacat de la comunitat cristiana del 
moment, segurament un bisbe» (beltran de 
Heredia, Gibrat, 2016: 53-54). La tomba, 
d’1,5 m de profunditat aproximadament, 
està constituïda per un mur perimetral fet de 
pedra de carreus irregulars de mida petita  
i mitjana, lligats amb morter d’argila amb 
nòduls de calç. A l’extrem oest, el mur queda 
tallat i penjat damunt la sitja. L’interior de la 
tomba està revestit d’opus signinum d’un to 
rosat i de superfície lliscada. Al fons de la 
tomba se situa la cavitat mortuòria, el 
paviment de la qual està fet de grans lloses 
de ceràmica col·locades a trencajunt.  
A uns 50 cm per sobre d’aquest paviment es 
troben restes d’un morter que segellava la 
tapa de la cavitat mortuòria.

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Plaça de Sant Just, 6 

Districte 
Ciutat Vella

Nom singular
Basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor. 
Finestra històrica davant 
la capella de Sant Fèlix

Codi 
005/15

Promotor/Propietari
Basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor – 
Institut de Cultura de 
Barcelona / Basílica dels 
Sants Màrtirs Just i 
Pastor

Treballs de conservació-
restauració 
Àbac. Conservació-
Restauració, SL

Direcció de conservació-
restauració
Maria Molinas Daví 

Equip
Anna Bertral, Ia García, 
Sílvia Llobet

Metal·listes
Getoena55, SL

Estat dels treballs 
Finalitzat

Fotografia 
Maria Molinas, Anna 
Bertral, Sílvia Llobet 
(Abac. Conservació-
Restauració, SL)

 

Planta de la tomba, sitja i restes de paviment d’opus signinum, objecte de la intervenció. Autora: Irene Gibrat
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La superfície conservada de paviment d’opus 
signinum fa aproximadament 1,50 m2, amb 
un retall circular a la banda nord. Al retall 
s’observa una potent capa del rudus de 
preparació. Els murs adjacents que sobrepas-
sen el paviment d’opus signinum són de 
carreus irregulars lligats amb morter. 

Posteriorment, en època carolíngia es fa una 
sitja, amortitzada com a abocador, que va 
afectar parcialment un dels extrems de la 
tomba. La sitja té un diàmetre aproximat  
de 80 cm i una profunditat d’1,50 m. Les 
seves parets interiors mostren argiles com-
pactades amb presència de graves. El terra és 
homogeni, també d’argiles.

Estat de conservació i tasques realitzades 

Sitja

La sitja va haver de ser tractada en una 
intervenció anterior d’urgència (bertral, 
llobet, Molinas, 2016) durant la qual es 
reforcen i s’asseguren amb puntals de fusta 
les zones en risc de col·lapse. La presència 
elevada d’humitat és notable en aquest 
sector. 

Abans de començar la intervenció s’han 
substituït els puntals provisionals per uns de 
definitius d’acer inoxidable que s’adapten al 
relleu de les estructures. Els metal·listes han 
confeccionat una estructura d’acer en forma 
de L per protegir la pedra del mur de la 
tomba que quedava penjada dins la sitja i 
alhora donar una base sòlida on fer recolzar 
els puntals d’acer inoxidable, de rosca i 
adaptables. Entre aquesta estructura i les 
restes s’ha col·locat un element aïllant i 
esmorteïdor (làmina de Gore-Tex®).

El paviment d’opus signinum i els murs 
adjacents

En el paviment d’opus signinum encara 
s’observen alguns punts dèbils, que correspo-
nen a alteracions estructurals arran de la 
construcció de la finestra tot i els apuntala-
ments provisionals que es van fer en la 
intervenció d’urgència. El fragment de 
paviment proper a la zona dels puntals està 
malmès i conté elements que presenten perill 
de despendre’s. També es documenten 
algunes llacunes, elements solts i esquerdes a 
tot el paviment, a més d’una lleugera capa de 
brutícia superficial de terra i pols. Als 
contorns seccionats s’observen zones amb un 
perill imminent de despreniments i pèrdua 
dels materials que els conformen.

Amb l’ajuda dels metal·listes, s’han canviat 
els puntals provisionals de fusta per uns 
d’acer inoxidable similars als ja descrits.  
A continuació s’han reintegrat els espais 
buits i les fissures presents a la zona secciona-
da amb un morter de calç i sorra,1 a fi de 
donar més consistència a tot el conjunt. 
També s’han eliminat amb l’ajuda d’escarpes 
i martell les restes de ciment aparegudes 
després dels treballs dels operaris encarre-
gats de col·locar el forjat de ferro que 
subjecta la finestra històrica. 

Pel que fa a la zona de circulació del pavi-
ment, s’ha fet una neteja en sec amb pale-
tines i aspirador i s’ha insistit amb aigua 
destil·lada i raspalls per eliminar la brutícia 
més adherida. Aquesta acció ha permès 
visualitzar alguns aspectes que quedaven 
«amagats», com ara zones cremades. Tot 
seguit, s’han segellat les esquerdes i les zones 
amb pèrdues o llacunes amb morter de calç i 
sorra,2 tant del paviment com del seu con-
torn, per consolidar el tall seccionat. 

Els murs adjacents presenten un bon estat de 
conservació, i tan sols s’hi observa brutícia 

Fotografia feta després de 
la intervenció d’urgència, 
on s’observen totes les 
estructures i puntals 
provisionals. Foto: Àbac. 
Conservació-Restauració, SL

1. Morter de reompliment: compost per una part de calç hidràulica (NHL 3,5 Saint Astier) i 
tres parts de sorra de riu fina (Àrids Comalada).

2. Morter d’acabat: compost per una part de calç hidràulica (NHL 3,5 Saint Astier), dues 
parts de sorra de riu fina (Àrids Comalada), 0,5 parts de triturat de marbre rosso verona i 0,5 
parts de triturat de marbre giallo oro.

Puntals i mur sota l’opus 
signinum. Foto: Àbac. 
Conservació-Restauració, SL
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paletina, raspalls, bisturí i aspirador. En 
segon lloc es fa una neteja química amb 
acetona per eliminar l’engasat de reforç 
realitzat durant la intervenció d’urgència. 
Finalment, es fa una neteja amb aigua 
destil·lada i alcohol al 50 % amb raspalls 
suaus per acabar d’eliminar tota la brutícia i 
les restes de microorganismes. Més tard es 
duu a terme la consolidació del mur, del 
revestiment i dels fragments del segellament 
de la tomba, amb l’aplicació de morter de 
reompliment i morter d’acabat segons la 
zona, a totes les esquerdes, llacunes i ele-
ments amb risc de despreniment. 

Tots els acabats dels morters aplicats en 
aquesta intervenció s’han fet amb la tècnica 
de l’esponjament per eliminar la calç en 
superfície i per aconseguir realçar la granu-
lometria i les tonalitats dels àrids.  n Maria 
Molinas, Sílvia Llobet
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superficial i restes puntuals de ciment 
repartides al llarg de la paret.

La primera tasca ha consistit en una neteja 
mecànica, paletines i aspirador. Alhora s’han 
eliminat les restes de ciment amb l’ajuda 
d’escarpa i martell. Tot seguit s’ha aplicat 
puntualment morter de reompliment en 
aquelles zones on s’havia perdut i això 
implicava un risc per a l’estabilitat dels murs.

Tomba

Durant la intervenció d’urgència del 2014 les 
parets de la tomba es van apuntalar provisio-
nalment com la sitja. A més, la part superior 
del revestiment del mur lateral es va engasar 
i algunes esquerdes importants es van 
consolidar.

El mur perimetral presenta pèrdues de 
morter de junt i esquerdes. El revestiment 
d’opus signinum està incomplet per la zona 
dels peus i el lateral est de la tomba, i també 
s’observen llacunes, esquerdes, dipòsit de 
fang i presència d’atac biològic. Alguns dels 
fragments del morter de segellament de la 
tomba estan despresos, però encara estan 
ubicats en el seu lloc original. També 
s’observa brutícia generalitzada de pols i 
terra per tota l’estructura. 

En primer lloc s’han eliminat els puntals de 
fusta i s’han substituït per una estructura 
definitiva d’acer inoxidable per la part del 
darrere del revestiment, adaptada a la forma 
de l’estructura. L’espai que queda entre el 
revestiment i l’estructura metàl·lica s’ha 
reomplert amb un morter d’acabat.  
A l’element metàl·lic s’hi ha aplicat una 
primera capa de pintura antioxidant Global 
Primer, i una segona capa de pintura acrílica 
amb un to marró el més integrat possible als 
colors de l’entorn. 

Es fa una primera neteja dels revestiments de 
la tomba mecànicament i en sec, utilitzant 

A la dreta, estructura 
d’acer inoxidable i el 
morter que subjecta,  
per darrere, el revesti-
ment de la tomba.  
Foto: Àbac. Conservació-
Restauració, SL

A l'esquerra, fotografia 
del final de la intervenció. 
Foto: Àbac. Conservació-
Restauració, SL
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Can Fargas. Intervenció 
arqueològica de conservació-
restauració i adequació
XII. Segle XIII.
Paraules clau: Torre feudal. Tàpia de terra crostada. 
Pintura mural. Espitlleres. Òculs. 

Les obres de rehabilitació i reforma de 
l’edifici de Can Fargas projectades per 
ubicar-hi una escola de música municipal 
han estat precedides i compaginades, com és 
preceptiu, amb tot un seguit de treballs 
arqueològics i de conservació i restauració. 
Gràcies a aquests treballs, s’han pogut 
identificar i posar en valor l’edifici originari 
de la torre medieval del segle xi i les dife-
rents ampliacions constructives que han anat 
transformant la funció defensiva inicial de 
l’edificació en un important mas agrícola, 
amb una cronologia ininterrompuda des  
del segle xi fins a la darreria del segle xx 
(caballé, Gonzàlez, 2003; triay, 2016).

Es va intervenir en la totalitat dels para-
ments, sostres i paviments de la torre romàni-
ca original que encara es conserven i a les 
restes d’un mur de tàpia de terra crostada 
associat a la torre, datat del segle xiii i 
identificat com una de les obres d’ampliació 
inicials en què l’edifici es transforma en un 
mas defensiu. Actualment, la torre romànica 
i el mur de tàpia medieval formen part dels 
espais i les instal·lacions de l’Escola Munici-
pal de Música Can Fargues.

En aquests moments, la torre es pot veure a 
la façana principal, on es diferencia perfecta-
ment la construcció original. La resta dels 
paraments externs de la torre formen part 
dels passadissos, l’escala i els distribuïdors 
d’accés a les aules, com també l’espai d’entra-
da i l’auditori. Així, la presència dels ele-
ments patrimonials de la torre i el mur del 
segle xiii es fan presents arreu de l’escola.

L’objectiu de la intervenció de conservació  
i restauració és la descoberta i la conservació 
dels elements patrimonials, minimitzant i 
preveient les futures afectacions, producte de 
la seva convivència amb l’escola de música.

Així doncs, i de manera generalitzada, els 
tractaments de consolidació, tancament de 
llacunes, esquerdes, junts d’obra o altres es 
projecten acuradament i rigorosa a les zones 
de pas, en previsió dels riscos que pot 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Avinguda de Frederic 
Rahola, 2-8

Districte
Horta-Guinardó

Nom singular
Can Fargas. Intervenció 
arqueològica de 
conservació-restauració i 
adequació

Codi
006/15

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

Empresa adjudicatària 
Eurocatalana Obres i 
Serveis, SL

Treballs de conservació-
restauració 
Gamarra & García,iconser-
vació i restauració, SL

Direcció de conservació-
restauració
Montserrat Soriano 
Presumido

Equip de restauració
Rosa Marina Ruiz, María 
José García Mulero, Mari 
Carmen Ruiz Poveda, 
Laia Abelló Sumpsi, 
Núria Deu Ferrer, 
Alejandra Miró Mangin, 
Alfonsa Saavedra Rol, 
Diana Amade Rovira, 
Agustín Gamarra 
Campuzano

Estat dels treballs
En curs

Fotografia
Agustín Gamarra 
Campuzano, Montserrat 
Soriano Presumido

Cronologia: Segles XI-

Façana de la torre parcialment restaurada amb les 
diferents edificacions de la masia adossades. Foto: 
Agustín Gamarra

Treballs de neteja i eliminació de revestiments moderns 
a les voltes del sostre de la primera planta de la torre. 
Foto: Agustín Gamarra
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comportar la circulació dels nous usuaris. En 
la mateixa línia, es van adoptar criteris de 
consolidació menys intervencionistes en 
altres paraments, com ara les cares internes 
de les espitlleres de la sala de professors, on 
aquest risc es preveu menor.

Una altra peculiaritat d’aquest treball va ser 
la fase de neteja dels paraments. No es tracta-
va només d’eliminar pols i altres dipòsits de 
brutícia, sinó també d’eliminar revestiments 
i materials de reparacions o restes de les 
transformacions modernes de la torre. 
Aquesta fase dels treballs va ser molt interes-
sant, ja que va donar informació per ajudar a 
interpretar la torre i refermar les hipòtesis 
que els treballs arqueològics anaven apun-
tant. Per exemple, l’eliminació dels materials 
que obturaven tres finestres al parament 
exterior de l’actual primer pis va permetre 
identificar aquestes obertures com a òculs 
per il·luminar l’interior de la torre. De la 
mateixa manera, la neteja exhaustiva i 
l’observació de les primeres capes de morter 
de revestiment de la volta han permès 
identificar i confirmar l’obertura d’accés 
interior al segon pis de la torre, com també 
descartar la interpretació inicial d’una escala 
de fusta situada en un extrem de la primera 
planta.

A la segona planta de la torre, a nivell del 
sòcol, es conserven revestiments amb pintura 
mural al tremp, de color vermell sobre fons 
blanc formant un escaquer. En aquesta sala, la 
intervenció tant als paraments com als pavi-
ments —de calç i d’opus signinum— ha estat 
només de neteja i consolidació, amb criteris 
de presentació estrictament arqueològics a fi 

de facilitar la lectura i la comprensió de les 
peculiaritats de la torre (triay, 2016: 62-67).

Els processos de conservació i restauració 
realitzats a la torre són bàsicament la neteja 
manual en sec de la major part de les superfí-
cies, a vegades amb l’ajuda del vibroincissor o 
del microcisell pneumàtic. La consolidació, la 
regularització de junts i la presentació final 
dels paraments es van fer mitjançant morters 
de calç amb càrregues minerals seleccionades 
per adequar els colors, sense estridències, als 
dels morters originals. Es van formular tres 
tipus de morter de calç: dos de calç aèria i un 
de calç hidràulica. Aquest últim es va utilitzar 
per omplir forats profunds i regularitzar els 
enfoscats a les superfícies que es pretenien 
enlluir. Els morters amb calç aèria es van 
utilitzar per a la consolidació general de para-
ments, per fer els revestiments de llacunes i 
per integrar les reconstruccions volumètri-
ques de forats moderns als paraments de la 
torre romànica original.

També es va intervenir sobre una gran 
premsa de vi i un petit armari de fusta, 
inserits als murs de la planta baixa de la torre. 
D’aquests elements es va netejar la fusta i es 
va aplicar un protector; així mateix, els 
elements de ferro de frontisses i claus, entre 
d’altres, associats a aquests elements, es van 
inhibir i protegir amb àcid tànnic i cera 
microcristal·lina.

L’estructura més complexa pel que fa a la 
intervenció efectuada va ser el mur de tàpia 
de terra crostada del segle xiii. El problema 
era que les zones més exposades a l’erosió 
per l’ús actual del mur són precisament les 

Solució de reintegració 
volumètrica amb criteri 
arqueològic, a la porta 
d’accés original a la torre, 
localitzada a la planta 
primera. 

A la dreta, consolidació de 
l’arc amb costella d’acer. 
Foto: Agustín Gamarra

A l'esquerra, reintegració 
volumètrica finalitzada. 
Foto: Agustín Gamarra
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mateixes zones malmeses al llarg de la història 
de l’estructura. La reintegració integral 
d’aquestes zones per garantir la conservació 
del nucli de terra piconada, mantenint el 
criteri arqueològic de presentació, sense 
cobrir la part vista de la tàpia de terra crosta-
da per ajudar a entendre millor la tècnica 
constructiva, va ser un repte per a tot l’equip.

Després de diverses proves i propostes, la 
solució adoptada es basa en la simplicitat 
visual de reintegrar el revestiment perdut amb 
un morter molt mimètic amb l’original,  
amb l’objectiu d’explicar millor l’estructura. 
La complexitat residia en la seva execució 
tècnica, ja que el suport on s’hauria d’agafar 
el nou revestiment de calç era terra crua. Per 
crear l’esquerdejat de morter de calç vam 
instal·lar una xarxa de petites barres de fibra 
de vidre corrugada (Fetasa de 3 mm) anco- 
rades al nucli de terra crua piconada.  
A aquestes barres vam penjar una malla 
també de fibra de vidre (Mallatex blau)  
entre dues capes de morters de calç hidràu-
lica i sorra. Un cop realitzat l’esquerdejat de 
preparació vam fer el revestiment a base  
de calç amarada, sorra rentada 0,4, a més 
d’àrids com ara ull de perdiu (Artisorra)  
i xamota i giallo, per donar tant color com 
textura. Un cop aplicat i esponjat el nou 
revestiment per mostrar els àrids, es van 
marcar en humit les línies d’unió entre els 
taulons d’encofrats. Aquestes marques es 
van poder documentar molt bé un cop 
netejades a fons les superfícies del mur i van 
permetre mesurar exactament les mides dels 
taulons d’encofrar originals, com també fer 
hipòtesis de l’ordre i la direcció en què la 
construcció avançava.

Conservació i restauració dels revestiments 
interiors de les dues voltes de la planta 
primera de la torre

La intervenció s’ha centrat, primerament, en 
un estudi minuciós de tots els recobriments 
de les voltes. En diferents punts, escollits 
estratègicament, vam fer cales per poder 
conèixer les actuacions realitzades des del 
moment de la construcció de la torre fins 
avui. Segons la zona, a punta de bisturí o 
amb martell i escarpa vam anar descobrint 
totes les capes fins a tenir clar quantes n’hi 
havia, l’ordre d’execució i l’estat de conserva-
ció de cadascuna.

L’encanyissat de la volta té un recobriment 
de color beix. A sobre d’aquest recobriment, 
trobem un morter argilós amb una lliscada 

Treballs de neteja i consolidació al mur de tàpia de terra crostada. Foto: Agustín 
Gamarra

Sistema d’ancoratge del nou revestiment de morter de calç mitjançant barres 
corrugades i malla de fibra de vidre. Foto: Montserrat Soriano

Vista de part del mur amb els revestiments de conservació i marcant els encofrats i els 
detalls conservats del sistema constructiu. Foto: Agustín Gamarra
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Conservació i restauració dels revestiments 
interiors de la planta segona de la torre

En els murs d’aquesta planta s’observa el mur 
de pedra (segle xi) amb junts de morter de 
calç i sorra de granulometria molt fina i 
compacte que presenten una línia incisa 
central. Aquest tractament de junts s’observa 
arreu de la torre, tant a l’interior com a 
l’exterior.

Possiblement, al segle xiii aquestes parets van 
ser recobertes amb una primera capa de 
morter de sorra i calç per anivellar la superfí-
cie (ariccio) i una segona més fina (intonaco) 
amb la finalitat de rebre la pintura mural 
representada per una retícula de quadrats de 
color vermell sobre fons blanc-ocre. Segons 
anàlisis efectuades per Patrimoni de la UB, 
la tècnica de realització consisteix en una 
barreja de guix amb òxids de ferro i additiu 
orgànic de tipus proteic. Posteriorment, les 
pintures van ser repicades i recobertes.

L’estat de conservació de les pintures era 
bastant dolent. Les capes de preparació 
presentaven adhesió dolenta en algunes 
zones on hi havia bosses, morter separat del 
mur i pèrdues importants. A la capa pictòrica 
s’observava descohesió, decoloració, ratlla-
des, pèrdues greus i moltíssima brutícia.

La intervenció s’ha centrat a retirar les capes 
de morters que cobrien part de les pintures 
murals de manera mecànica amb martell, 
escarpa i bisturí segons la duresa del mate- 
rial que calia eliminar. Alhora, anàvem 

també de color beix, possiblement aplicada 
en el moment en què la torre de defensa 
passa a ser masia, quan també es cobreixen 
les parets i es tanquen espitlleres i forats. En 
una època posterior, es tornen a recobrir 
parets i voltes amb un revestiment de color 
beix i vermell. El color beix s’havia convertit 
en gris o negre segons la zona, possiblement 
a causa del foc. Vam trobar també morters 
de reparació aplicats en forats de diferents 
mides i diverses capes de pintura (blanca, 
verda, blava) aplicades en diferents anys del 
segle xx.

Finalment, es decidí retirar els nivells 
moderns (segle xx) i conservar i restaurar 
tota la resta per deixar evidència de la 
història i la vida de la torre.

La conservació dels diferents recobriments 
era molt desigual segons les zones. Presenta-
ven disgregació, descohesió, bosses, aixeca-
ments, pèrdues, cremades i brutícia en 
diferents graus.

El tractament ha consistit a consolidar els 
morters disgregats, especialment l’argilós, 
amb una dispersió de nanocalç amb alcohol 
isopropílic al 100 % aplicada per injecció i a 
pinzell, injecció de morter fluid de baix pes 
específic, de calç natural, càrregues inerts i 
lligams d’acció hidràulica, en les parts 
separades, bisellatge dels contorns amb 
morter de calç aèria i sorra de diferent 
granulometria. La neteja s’ha fet en sec amb 
paletines i esponges dures d’escuma de làtex 
vulcanitzada de pH neutre.

A l'esquerra, procés de 
neteja de les pintures a la 
segona planta de la torre. 
Foto: Agustín Gamarra

A la dreta, consolidació de 
revestiments i pintura 
mural mitjançant injecció 
de morters de calç a 
l’interior de la planta 
segona de la torre. Foto: 
Agustín Gamarra
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consolidant els morters injectant una disper-
sió de nanocalç amb alcohol isopropílic al 
100 %; omplint les bosses amb un morter 
fluid de calç hidràulica de baix pes molecu-
lar per aconseguir una bona adherència 
entre els diferents estrats, i bisellant els 
perímetres amb morter de calç amarada i 
sorra de diferent granulometria. Una vegada 
consolidada la capa de preparació hem 
netejat les pintures amb molta cura amb 
pinzells i esponges suaus d’escuma de làtex 
vulcanitzada de pH neutre.  n Agustín 
Gamarra Campuzano, Rosa Marina Ruiz 
Formento
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Aspecte final dels revestiments de les voltes del sostre de 
la primera planta. Foto: Agustín Gamarra

A l'esquerra, parament 
interior de la primera 
planta de la torre amb les 
espitlleres defensives, els 
forats de bastida de 
construcció originals i les 
seves transformacions al 
llarg de la història. Foto: 
Agustín Gamarra

A la dreta, paraments i arc 
interior de la primera 
planta de la torre amb les 
espitlleres defensives 
originals. Foto: Agustín 
Gamarra
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Domus Avinyó

Cronologia: Segles III-IV.
Paraules clau: Protecció. Mosaic. Pintura mural. 
Tovot. Opus sectile. Muralla.

Introducció

Les diferents estructures d’una domus roma-
na —visibles avui a la finca del carrer d’Avi-
nyó, 15— van ser descobertes l’any 2004, 
durant els treballs d’excavació arqueològica 
fets amb relació al projecte de rehabilitació 
de l’edifici.

Els treballs de conservació in situ van consis-
tir bàsicament en la consolidació de revesti-
ments i de paviments de diferents tipus de 
mosaic, com també en l’extracció d’un 
importantíssim volum de fragments de 
pintura mural. Un cop acabada l’obra  
de rehabilitació de l’edifici, les estructures es 
van protegir i l’estança ha romàs tancada 
durant aquests anys a l’espera de poder 
museïtzar-se. En aquest article s’expliquen els 

treballs de conservació efectuats des del 
principi fins a les obres de museïtzació. 

La conservació del jaciment en el moment  
de la descoberta

La superfície del jaciment, visible a la planta 
baixa de la finca que ens ocupa, és d’aproxi-
madament 80 m2. En aquest petit espai es 
conserven diverses i variades estructures 
constructives, des de murs d’opus vitatum i 
opus africanum fins a murs construïts amb 
tovot amb base de pedra, a més d’un envà 
interior fet amb tovot i assentat directament 
al terra. També es conserven un paviment 
d’opus sectile i un fragment de mosaic de 
tessel·les. Tot i que el nivell de conservació 
d’alguns murs era força deficient, es va 
constatar que la totalitat de les estructures 
presentaven revestiments amb pintura mural.

Immediatament posterior a la fase de 
descoberta, el jaciment queda tancat a 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ
Ubicació 
Carrer d’Avinyó, 15

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Domus Avinyó

Codi 
026/15

Motiu
Museïtzació de les restes 
arqueològiques

Promotor/Propietari 
Institut de Cultura de 
Barcelona/Ajuntament 
de Barcelona

Treballs de conservació-
restauració 
Gamarra & García, 
conservació i restauració, 
SL

Direcció de conservació-
restauració 
Alfonsa Saavedra Rol

Equip de restauració
Alejandra Miró Mangin, 
Montserrat Soriano 
Presumido, María José 
García Mulero, Agustín 
Gamarra Campuzano

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Agustín Gamarra 
Campuzano, Alejandra 
Miró Mangin

Vista general de la intervenció amb l’habitació del paviment d’opus sectile i el mur de tovot amb revestiment a primer 
terme, eliminades les proteccions provisionals. Foto: Alejandra Miró
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l’espera d’una actuació que faci possible ser 
visitable. En aquest sentit, es consoliden 
mitjançant el gunitatge tots els perímetres de 
l’estança. Es netegen i es bisellen els pavi-
ments i els revestiments, alhora que es 
cobreixen amb geotèxtil. Els murs es prote-
geixen amb materials aïllants col·locats a 
manera d’encofrat, mitjançant planxes de 
poliestirè extruït i àrid ceràmic (argila 
expandida Arlita), tot cobert amb fustes,  
a manera de caixes per a cada mur. Aquestes 
proteccions tenien per objectiu preservar les 
estructures arqueològiques dels treballs de 
consolidació dels talls perimetrals de terra 
de la fonamentació de l’edifici i, també, 
resistir el pas del temps fins al moment —sine 
die— de la seva exposició pública. 

Després d’haver retirat i eliminat totalment 
els materials de protecció es va fer una neteja 
inicial general de la totalitat de les superfí- 
cies i estructures conservades de la domus i 
un repàs dels bisells amb morter de calç fets 
a la intervenció esmentada més amunt. 
Durant els anys que van passar entre l’exca-
vació i l’inici dels treballs de museïtzació, les 
fustes de conglomerat de la protecció van 
patir l’alta humitat que presentava l’espai; 
però, un cop eliminades les fustes i la resta 
de materials —planxes de poliestirè extruït, 
l’arlita i les làmines de polietilè—, en general 
les estructures presentaven una conservació 
òptima. Només es van detectar petits desper-
fectes a les zones de pas entre les estructures 

del jaciment que ja havien estat consolidades 
durant l’excavació.

L’any 2014 es va fer una segona intervenció 
arqueològica a la domus (Huertas, 2016), 
amb l’objectiu principal de definir estructu-
res de combustió conservades en zones 
limítrofes amb la fonamentació de l’edifici 
en rehabilitació, com també excavar i 
documentar fases d’ús i ocupació a la zona 
del carrer romà. En aquesta segona interven-
ció també es van fer treballs de conservació i 
restauració puntuals al jaciment, bàsicament 
de control de l’estat de conservació de les 
estructures, i neteja i repàs de desperfectes a 
les vores dels mosaics, per trepitjades fortuï-
tes, durant els treballs i ja dins del procés de 
museïtzació. Així mateix, durant les tasques 
de control de petits enderrocs de murs 
moderns dins de l’espai es van recuperar 
diversos elements arquitectònics reaprofitats 
i es van fer els treballs de trasllat i restaura-
ció d’una peça de molí (Huertas, 2016).

Un cop redescobertes les estructures arqueo-
lògiques, la segona fase del procés general de 
conservació del jaciment va ser el disseny 
d’un sistema de protecció temporal senzill, 
obert i segur que permetés dur a terme tots 
els treballs necessaris en una obra: electricis-
tes, manyans, fusters, pintors, vitrallers, 
paletes, etc., havien d’intervenir a l’espai 
arqueològic i a les zones adjacents. Un 
jaciment urbà especialment petit en dimen-
sió i molt dens en la quantitat de restes de 
revestiment i paviments de qualitat elevada.

A l'esquerra, vista general 
amb les estructures i el 
paviment de mosaic 
conservat in situ abans de 
l’inici dels treballs de 
museïtzació de la domus. 
Foto: Alejandra Miró

A la dreta, sistema de 
plataformes de circulació 
i treball a l’espai 
arqueològic. Foto: 
Alejandra Miró
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La solució adoptada va ser la combinació de 
dos factors: un sistema de passarel·les 
modificables fetes amb bastides de roseta 
Layer, i la vigilància constant d’un tècnic 
restaurador al llarg de la totalitat del temps 
en què es va treballar a l’obra. Aquesta figura 
del «restaurador vigilant», que no depenia de 
la constructora, va esdevenir una eina cabdal 
per al desenvolupament dels treballs i, sens 
dubte, l’element que més va ajudar a la 
conservació del jaciment del qual actualment 
es pot gaudir.

Les funcions del tècnic restaurador van ser 
nombroses i molt variades. D’aquesta mane-
ra, el restaurador va ser la persona de refe-
rència a l’obra per a tot el personal que havia 
de treballar a prop de les restes arqueològi-
ques, marcant les mesures de protecció i 
seguretat de les estructures i indicant els 
millors accessos per a cada cas. Així mateix, la 
direcció de l’obra tenia un interlocutor o 
consultor a peu d’obra, amb vista a gestionar 
la gran diversitat de qüestions que sorgien a 
l’hora d’organitzar i executar el projecte de 
museïtzació.

La tercera fase dels treballs va consistir en la 
neteja final i el repàs de les tasques de 
consolidació fetes amb anterioritat, especial-
ment les efectuades el 2007 (àbac. conserva-
ció-restauració, sl, 2007).

Cal destacar el bon comportament d’algunes 
fixacions provisionals de les capes de pintura 
mural conservades in situ al mur —envà de 
tovot— quan aquesta estructura es presentava 
humida i tova. Durant l’excavació, els panells 
de pintura mural fragmentats es van consoli-
dar provisionalment mitjançant gasa de cotó 
fixada amb Paraloid® B-72, amb l’objectiu de 
mantenir-los en la seva posició original.

Passat tot aquest temps i amb el mur de tovot 
ja totalment sec, vam poder comprovar que el 
mateix procés d’assecament de la terra crua 
havia fixat un altre cop els fragments de 
revestiment, de manera natural, sense 
necessitat d’aplicar cap tipus de material o 
producte consolidant. Finalment, es va 
efectuar una neteja en profunditat per 
exhibir les restes en el lloc exacte on es van 
descobrir.  n Agustín Gamarra Campuzano
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Detall del procés de neteja de les capes de revestiments de pintura mural després de 
l’eliminació dels materials de protecció aplicats a la intervenció de l’any 2004. Foto: 
Agustín Gamarra

Protecció global del jaciment de la pols i la brutícia de l’obra. Foto: Alejandra Miró 

Treballs de neteja final dels revestiments del mur de tovot conservat i vista general de 
les proteccions necessàries per accedir a la zona de treball. Foto: Agustín Gamarra 
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Carrer de l’Hospital, 56-58. 
Intervenció de conservació i 
restauració a la font de l’Infant Enric
Cronologia: Segle XVI.
Paraules clau: Antic Hospital de la Santa Creu. 
Font. Làpida. Pedra. Neteja amb làser.

Introducció

Aquest article explica l’actuació de conserva-
ció i restauració realitzada durant els mesos 
de juny i juliol del 2015 a l’anomenada  
font de l’Infant Enric. L’actuació sobre el 
monument, situat al claustre de l’antic 
Hospital de la Santa Creu de Barcelona, s’ha 
realitzat seguint les directrius establertes pel 
Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de 
Barcelona i el Departament de Patrimoni 
Arquitectònic Històric i Artístic de l’Ajunta-
ment de Barcelona.

La intervenció ha incorporat tots aquells 
aspectes que s’han considerat necessaris per 
al millor coneixement de l’obra i per definir 
una correcta intervenció sobre l’element 
patrimonial. L’estudi de l’evolució històrica, 
artística i formal de la font —a càrrec de 
Veclus, SL— ha estat imprescindible. La 
identificació analítica del material de recobri-
ment de la làpida —analítiques a càrrec de 
Grapac-Cetec Patrimoni—, considerada l’únic 
element conservat de l’original de principis 
del segle xvi, també era necessària amb vista a 
valorar la seva conservació o eliminació.

La font de l’Infant Enric forma part del 
conjunt monumental de l’antic Hospital de la 
Santa Creu, al qual abastia d’aigua. Va ser 
construïda el 1509, en el context de la segona 
campanya d’obres per a la construcció de 
l’hospital, iniciada el 1492 i finalitzada a 
mitjan segle xvi. En aquesta segona fase és 
quan es construeix la volta de la galeria del 
claustre on s’ubica la font.

Es tracta d’un monument adossat al mur 
perimetral del costat septentrional del 
claustre, a tocar de la porta d’accés al carrer 
del Carme. Del conjunt original, però, tan 
sols se’n conserva la làpida amb una inscrip-
ció que commemora la construcció de la font 
el 1509. La resta de l’estructura està molt 
transfigurada, fruit de diverses actuacions de 
reforma i canvis d’ubicació de la font, que ha 
perdut tant el dipòsit d’aigua com els brolla-
dors i la pica originals.

El conjunt de la font, incloent-hi els elements 
que no són originals, com l’estructura en 
forma de nínxol amb arc rebaixat dins del 
qual es troba la làpida, presentava, abans de 
la intervenció, un estat de conservació força 
dolent, tant per l’estat precari del mateix 
monument com per l’estat de deteriorament 
del seu entorn immediat.

Estat de conservació i diagnòstic

Les superfícies lítiques de pedra de Montjuïc 
del monument estaven afectades per un 
seguit d’alteracions que malmetien la font 
tant pel que fa a la conservació dels materials 
constitutius com pel que fa a l’estètica.  
A continuació identifiquem les patologies 
més rellevants:

 – La presència de brutícia generalitzada, 
tant superficial com adherida, és una de 
les alteracions que més afectaven el 
conjunt visualment. Es concretava en 
forma d’enfosquiment generalitzat i, 
puntualment, en forma de taques negres. 

 – També destacaven un seguit de materials 
afegits en intervencions anteriors que 
comportaven una alteració tant estètica i 
de lectura com de conservació dels 
materials originals. Destaquem: 

• Alguns elements metàl·lics encastats al 
mur, sobretot a l’entorn de l’arcada 
superior, corresponents a antics claus i 
punts d’ancoratge en desús i, segons 
sembla, sense una significació històrica 
rellevant, ja que es corresponen amb 
èpoques relativament recents i amb una 
funció aliena a la de la font, tot i que 
difícil de determinar. 

• Diversos morters i ciments, afegits molt 
probablement durant el procés de 
trasllat i reconstrucció de la font.  
Aquests materials es trobaven arreu de  
la font, sobretot per al rejuntament  
de carreus i per a la reintegració de 
forats i pèrdues de matèria. Es trobaven 
generalment en mal estat, resultaven 
estèticament dissonants i proporcionaven 
un aspecte de deixadesa generalitzada.
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Carrer de l’Hospital, 
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56-58. Intervenció de 
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a la font de l’Infant Enric
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Ajuntament de Barcelona 

Treballs de conservació-
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Arcovaleno Restauro, SL

Direcció de conservació-
restauració 
Rudi Ranesi

Equip 
Silvia Bottaro, Eva 
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José Luis Palomares, 
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Caridad de la Peña 
(cartografies)
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Finalitzats
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Arcovaleno Restauro, SL, 
Flare Estudi
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• Diverses restes de capes irregulars i 
inconnexes d’emblanquinaments  
i pintures modernes, que afectaven tant 
els brancals i les dovelles de l’arc com el 
parament interior de la font. D’entre les 
capes pictòriques modernes, destacava 
especialment una franja horitzontal 
d’uns 40 cm, una pintura plàstica de 
color gris fosc que havia estat aplicada 
per ocultar un anterior grafit.

 – Un recobriment aplicat a la superfície 
lítica de la làpida. Aquest recobriment 
consistia en una pàtina de coloració 
marronosa-ocre fosc, força uniforme i 
d’aparença contínua, i estava molt adheri-
da al substrat petri subjacent. Segons les 
analítiques realitzades al laboratori 
(Grapac-Cetec Patrimoni), aquest recobri-
ment s’ha identificat com una substància 
orgànica de naturalesa proteica —caseïna 
o similar—, amb traces d’una substància 
de naturalesa lipídica. Sembla que devia 
ser aplicat, en un moment indeterminat, 
com a capa protectora de la pedra, amb 
una certa intenció hidrofugant.

 – Quant a les pèrdues de matèria destacava, 
ja a primer cop d’ull, la part inferior del 
monument. Aquesta zona, molt transfigu-
rada per la notable pèrdua de materials i 
per les diverses cicatrius que testimonien 
els diversos canvis soferts pel monument, 

resultava difícil de comprendre i interrom-
pia la lectura unitària del conjunt. 

Intervenció de conservació i restauració

Els processos que descrivim breument s’han 
realitzat de manera alternativa o simultània, 
segons les necessitats de cada zona. Els 
materials, els procediments i les metodolo- 
gies d’aplicació s’han determinat pels 
resultats de les proves prèvies pertinents. 
Aquestes proves s’han fet a l’inici de l’obra, 
juntament amb la identificació precisa dels 
materials i l’estudi de les patologies, recollits 
en diferents mapes d’alteració.

En primer lloc s’han eliminat els elements 
aliens en desús com ara els claus metàl·lics, 
com també tots aquells materials afegits en 
intervencions anteriors que es trobaven  
en mal estat o bé representaven una alteració 
conservativa o estètica.

Els processos de neteja s’han encaminat a 
l’eliminació de la brutícia que alterava la 
lectura del monument. S’han utilitzat 
diversos procediments segons les zones i els 
materials per eliminar, amb l’objectiu 
d’uniformar el conjunt i de millorar-ne la 
presència estètica, sense alterar el cromatis-
me original dels materials constitutius. En 
primer lloc s’ha fet una neteja mecànica suau 
mitjançant paletines i raspalls suaus, amb 

A l'esquerra, font abans 
de la intervenció de 
conservació i restauració. 
Foto: Flare Estudi

A la dreta, font després de 
la intervenció de 
conservació i restauració. 
Foto: Flare Estudi
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en pedra de Montjuïc del muret inferior i 
dels blocs mancants del parament interior,  
i s'ha incorporat en un dels carreus el forat 
del brollador en la seva suposada ubicació. 
La tallada i la recol·locació de pedra han 
anat a càrrec de Motllures i Pedra, SL.

S’han utilitzat morters de calç i sorra per al 
rejuntament de carreus i per a la reintegra-
ció de pèrdues de matèria; el segellament de 
fissures i les llacunes de petites dimensions 
s’han reintegrat al nivell de l’original, 
mentre que les pèrdues més grans s’han 
reintegrat sota nivell, tot seguint un criteri 
de tipus arqueològic. Tots els morters afegits 
han estat elaborats a base de calç hidràulica 
Lafarge i àrids diversos, en proporció 1:3. La 
composició d’àrids —sorres de riu rentades i 
pols de marbre— ha variat a fi d’adaptar la 
granulometria i la coloració dels morters de 
restauració al context original.

Conclusió

El procés de restauració en conjunt ha 
permès la recuperació estètica de la font tot i 
les alteracions produïdes per la seva llarga 
història. La seva imatge actual, però, no es 
pot desvincular del context del claustre, que 
actualment es troba en un estat de conserva-
ció molt dolent. La plena fruïció del monu-
ment dependrà, per tant, de les futures 
actuacions a l’entorn del document, que 
esperem que no triguin a arribar.  n Rudi 
Ranesi
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l’aplicació d’una solució hidroalcohòlica. Per 
eliminar o rebaixar concrecions puntuals 
s’ha procedit a punta de bisturí i amb un 
vibroincissor de funcionament pneumàtic. 
Per a la neteja més profunda de recobri-
ments adherits, pintura plàstica i concrecions 
persistents, s’han utilitzat els sistemes de 
neteja següents segons les zones:

 – Mitjançant la projecció de partícules de 
silicat d’alumini de granulometria fina, 
amb pistola d’aire comprimit, a baixa pres-
sió i distància controlada, s’han eliminat 
la brutícia adherida i les concrecions 
presents en la pràctica totalitat de l’estruc-
tura arquitectònica de la font.

 – La franja de pintura plàstica i el grafit 
subjacent s’han eliminat mitjançant 
l’aplicació d’un producte decapant, el 
posterior fregament amb raspalls suaus i 
l’esbandida total del producte mitjan- 
çant l’aplicació de dissolvent universal. 
Aquest procés ha requerit diverses aplica-
cions successives fins a l’eliminació 
completa de la pintura.

 – El recobriment de la làpida s’ha conservat 
i netejat mitjançant tecnologia làser,1  
a una distància controlada del suport i 
regulant els paràmetres de control se-
güents: la freqüència del raig i la densitat 
d’energia —variable entre 150 i 300 mJ. 
Aquest sistema ha permès eliminar la 
brutícia que enfosquia la capa de protec-
ció, que ha recuperat el seu cromatisme 
original de to lleugerament rosat.

Pel que fa a la reintegració de pèrdues de 
matèria, s’ha seguit un criteri de mínima 
restitució; l’addició de matèria s’ha restringit 
a les necessitats conservatives —tancament 
del conjunt per evitar l’acumulació de 
brutícia, el creixement de plantes i l’entrada 
d’aigua— i estètiques per afavorir la lectura 
del conjunt. S’han adoptat, doncs, diversos 
sistemes de presentació/reintegració, que 
han variat segons les necessitats de cada zona 
tot mantenint la coherència i la unitat en el 
conjunt. La lectura i la comprensió del 
monument quedaven alterades per les 
notables pèrdues de pedra de la part baixa 
de la font. S’ha cregut necessari restituir la 
configuració d’alguns elements mancants 
que deixaven llacunes de consideració 
especial. Així, s’ha optat per la reintegració 

1. Amb l’aparell Art Laser Nd:YAG (1.064 nm) Q-Switch®.
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Monestir de Sant Pau del Camp. 
Paviment de mosaic de l’església

Cronologia: Principis del segle XX.
Paraules clau: Mosaic. Opus tessellatum. Sant Pau 
del Camp. Alteracions. Conservació d’urgència.

Introducció i metodologia de treball

L’església del monestir de Sant Pau del Camp 
i els Jardins dels Horts són Bé Cultural 
d’Interès Nacional. L’església està pavimenta-
da amb un opus tessellatum de finals del 
segle xix o principis del segle xx, que actual-
ment presenta problemes greus de conserva-
ció. Aquesta situació és en bona part conse-
qüència dels materials emprats en diverses 
restauracions dutes a terme durant la segona 
meitat del segle passat, alhora que s’hi 
sumen problemes generats per la humitat 
que ascendeix per capil·laritat des del subsòl 
i pel pas constant de fidels i visitants.

La intervenció que s’ha dut a terme s’ha 
centrat en l’elaboració de l’estudi del mosaic 
i de la diagnosi dels mecanismes de degrada-
ció i alteracions. En un segon estadi s’ha 
elaborat una proposta de restauració que  
ha de garantir la salvaguarda futura del 
mosaic. El projecte també ha previst el 
tractament d’urgència d’algunes de les 
patologies existents a l’espera del tractament 
global i definitiu.

Descripció del paviment objecte d’intervenció

El disseny del mosaic es distribueix en quatre 
plafons decorats amb motius geomètrics i 
puntualment figuratius, tots quatre emmar-
cats amb una sanefa d’enllaç trenada. 

Al cantó de l’Evangeli es presenta l’absis 
decorat amb una catifa contínua de tessel·la 
blanca i una franja negra que segueix la 
forma de l’arquitectura. Després es desenvo-
lupa la franja d’enllaç trenada i un quadrat 
format per tres franges exteriors, dues 
blanques i una central negra, que emmar-
quen una catifa de motius geomètrics 
circulars entrellaçats de tonalitats negres, 
grises, blanques i taronges. Per la seva banda, 
l’absis de la nau de l’Epístola es va pavimen-
tar de la mateixa manera que l’anterior, 
mentre que la catifa central també combina 

motius geomètrics, en aquest cas circumfe-
rències secants de tonalitats negres, grises, 
rosades i ataronjades.

La nau central conserva a l’absis un paviment 
de pedra, i el mosaic es perllonga al llarg de 
la nau. Aquest mosaic està dividit en dos 
espais quadrangulars delimitats per la sanefa 
d’enllaç trenada, que presenten decoracions 
similars però amb variacions. En el primer 
tram, a tocar de l’absis, s’hi desenvolupen 
franges blanques i negres que creen un 
quadrat on al centre es tracen motius geomè-
trics i motius figuratius que presenten una 
policromia més àmplia amb tessel·les blaves, 
rosades, taronges, ocres, blanques, negres i 
grises. Al rectangle central s’hi disposa un 
element en forma de diamant ataronjat, 
mentre que als extrems es creen uns cercles 
on s’insereixen diversos motius figurats de 
caràcter religiós: el llibre on s’inscriu Epistolae 
Divi Pauli Spostoli, el motiu de la font de la 
vida amb un cercle que l’envolta d’inspiració 
bizantina, un altre cercle amb la Dextera 
Domini també perfilada amb motius bizantins, 
i a la part superior esquerra un motiu molt 
perdut i difícil d’identificar. A la banda 
inferior, que condueix a la porta principal, 
també s’hi troba una catifa central envoltada 
amb franges blanques i una de negra, i al 
centre s’hi desenvolupen motius geomètrics 
on s’enllacen formes circulars i de quadrats 
en punta, entre les quals destaca un motiu 
central que representa una flor de vuit pètals 
taronja.

Estudis previs

Com a fase prèvia a l’inici dels treballs s’ha 
fet la fotogrametria del paviment a fi d’obte-
nir una imatge de qualitat que ens permeti 
recollir totes les dades necessàries i docu-
mentar les alteracions observades.

L’ortofotografia obtinguda ens ha permès 
disposar d’una visió ortogonal per elaborar 
els mapes sobre l’estat de conservació del 
mosaic. Així, s’han recollit les alteracions 
que actualment afecten el mosaic, com ara 
eflorescències de sals, bombaments, restes de 
ceres i altres dipòsits superficials i tessel·les 
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Ciutat Vella
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dependències, i s’arriba a l’extrem d’elaborar 
un projecte per enderrocar l’església i fer-ne 
una de nova. Fou gràcies a l’Associació 
d’Excursions Catalana i a Víctor Balaguer 
que l’any 1879 el monestir fou declarat 
Monument Nacional. S’inicien llavors les 
obres de restauració del conjunt monàstic, 
que s’acaben el 1908. Però l’església i la 
rectoria són incendiades durant la Setmana 
Tràgica i restaurades després del 1922.

Per aquesta raó, a l’espera de nova documen-
tació que ens permeti acotar les dates, en una 
primera hipòtesi situem el paviment entre 
finals del segle xix i el 1908, tot i que el 1922 
ja podria haver estat sotmès a restauracions.

En un conjunt de fotografies distribuïdes en 
forma de postal del fotoperiodista Josep 
Brangulí i Soler (1879-1945) fetes abans del 
1936, es veu l’església ja reconstruïda i amb el 
paviment reparat que ocupa totes les parts de 
les naus. Tot i això, el conjunt monàstic torna 
a quedar afectat durant la Guerra Civil i no 
descartem que el mosaic quedés en part 
malmès. Finalitzada la guerra, s’inicien les 
obres de restauració i no es descarta que es 
refés o es reintegrés alguna part del paviment.

Adolfo Zerkowitz (1884-1972), fotògraf de 
postals i paisatges, va retratar l’església  
de Sant Pau del Camp en diverses ocasions 
entre el 1915 i el 1950. En una de les seves 
fotografies, de la qual desconeixem l’any 

degradades. També s’han identificat actua- 
cions anteriors, com ara reintegracions amb 
tessel·les i ciment o només ciment i l’aplica-
ció de productes de protecció. 

Així mateix, s’ha fet un recull fotogràfic 
complementari mitjançant fotografies 
generals i de detall de patologies i materials 
amb llum rasant i amb microscopi digital 
DINO-LITE i AM4113T-FVW, respectivament.

Pel que fa a la recerca històrica i documental, 
s’ha contactat amb l’Arquebisbat de Barcelo-
na, amb especialistes en mosaic modernista i 
amb voluntaris de l’església de Sant Pau del 
Camp, s’han cercat fotografies antigues i s’ha 
contactat també amb restauradors que van 
participar en les intervencions de la segona 
meitat del segle xx. Es dóna la paradoxa que, 
fins al moment, la documentació obtinguda 
ha estat minsa, i es fa molt complicat compi-
lar informació d’un mosaic fet entre finals 
del segle xix i principis del segle xx, i que a 
les darreres dècades ha estat sotmès a tre- 
balls de restauració continuats.

Un opus tessellatum en transformació durant 
el segle xx

A mitjan segle xix, l’Estat s’apropia del 
cenobi i el transforma en caserna. Llavors se 
succeeixen una sèrie d’esdeveniments i 
accions que transformen l’edifici i les seves 

Exemple de mapa d’estat 
de conservació. Autora: 
Sílvia Llobet
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Barcelona ens ha proporcionat un plànol on 
queda documentada gràficament l’actuació 
al tram de la nau central més proper a la 
porta principal. Al fons documental del 
monestir d’aquesta intervenció se’n conserva 
el pressupost original signat per Lluís Bru i 
Borrell (1933-1999), on s’afirma que es va 
treballar sobre 75,10 m2.

En una publicació municipal de l’any 1991 es 
descriu que el taller de mosaics de l’Escola 
Taller del Laberint d’Horta va fer treballs de 
restauració i reintegració també sota la 
direcció de Lluís Bru en els mosaics de 
l’església; per tant, se seguia reintegrant 
mosaic perdut. Es diu: «L’Escola ha restaurat 
les parts malmeses del paviment, que data del 
segle passat i que es distribueix en quatre 
plafons decorats amb motius geomètrics i 
emmarcats amb sanefes. La reconstrucció s’ha 
fet amb marbres negres, blancs, grisos i 
vermells. S’ha restituït una gran zona que 
havia desaparegut i s’han adobat petites parts 
de l’absis i dels laterals. La premissa de 
restauració ha estat de respectar al màxim les 
restes existents».1 Pensem que es va restaurar 
l’altra part de la nau central, la que enllaça 
amb l’absis. L’única fotografia que apareix a la 
publicació correspon a la trena d’enllaç però 
sense possibilitats d’identificar-ne el tram.

Amb Bru col·laboraven alumnes seus que 
més tard van formar Mosaicos Estel. Ha estat 
possible establir contacte amb Carlos Balles-
teros Pagán, qui ens ha explicat que les 
restauracions es va fer quan estudiaven a 
l´Escola Taller del Laberint d´Horta, entre  

concret, es pot observar que el mosaic de la 
nau central al tram contigu a l’absis presenta 
una decoració diferent de l’actual. Conver-
sant amb Josefina Mutgé, historiadora del 
CSIC i actualment voluntària de l’església, 
ens va explicar que abans de la restauració 
del mosaic que es va fer als anys vuitanta i 
noranta aquesta part havia desaparegut i que 
durant la intervenció es van recrear les línies 
generals del que es recordava de l’original 
però variant els motius centrals, per als quals 
s’inspiraren en la portalada.

En una fotografia datada d’entre el 1980 i  
el 1984 es pot observar que la totalitat de la 
superfície del tessellatum de la nau central ha 
desaparegut, i es mostren diverses aplicacions 
de ciment que ens fan pensar que, a mesura 
que el mosaic s’anava desprenent, les pèrdues 
es reomplien amb aquest material tan 
inapropiat i estèticament poc reeixit.

Les intervencions de restauració visibles  
avui les podem situar al tercer terç del  
segle xx, i en bona part se centren en proces-
sos de reintegració que es van dur a terme pel 
gran nombre de llacunes presents. Apuntem 
que aquestes reintegracions, després de les 
nostres observacions in situ, van abastar la tota-
litat de la nau central, gran part de la nau de 
l’Evangeli i en menor mesura la de l’Epístola.

Ha estat possible establir una intervenció 
durant l’any 1984. El Servei d’Arqueologia de 

1. diversos autors (1991). Escola Taller del Laberint d’Horta. Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, Districte d'Horta-Guinardó.

Detall de l’estratigrafia documentada a les zones d’excavació 1-3, 2 i 4. Foto: Sílvia Llobet
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problemes com ara bombaments, que es 
descriuen més endavant.

Immediatament sota el ciment s’ha identifi-
cat un morter blanquinós-grisós de calç 
hidràulica amb àrid de quars, feldspats, 
roques metamòrfiques de mides d’entre 2  
i 3 mm i submil·limètriques, que també s’ha 
identificat en els sondeigs que més endavant 
detallarem. Aquest morter era aplicat in situ 
sobre els estrats preparatoris del mosaic 
original, per anivellar i acollir la reintegració 
feta al taller. En la seva composició no s’ha 
detectat cap fase potencialment patògena i 
de fet es mostra ben adherit i cohesionat amb 
els estrats originals, i els bombaments 
documentats es produeixen entre el morter 
de regularització hidràulic i el ciment.

Pel que fa a les llacunes de menors dimen- 
sions, se n’identifiquen diverses que possible-
ment van ser reintegrades pel mateix equip, 
ja que segueixen la mateixa tècnica i empren 
els mateixos materials. Després es localitzen 
petites reintegracions amb ciment que 
atribuïm a accions de manteniment dutes a 
terme per un equip no especialitzat.

En un moment molt desafortunat es va 
aplicar un producte protector, d’aspecte groc 
resinós, en bona part dels intersticis i les 
mateixes tessel·les del mosaic original, 
segurament per minvar els problemes de 
disgregació de tots els materials. Se n’ha 
recollit una mostra per analitzar-la amb 
espectroscòpia infraroja (FTIR) amb ATR 
(reflectància total atenuada). Els resultats 
indiquen que es tracta d’una resina epoxi que 
no té càrrega i majoritàriament es veu com un 
material transparent, tot i que es detecta una 
certa contaminació d’àrid de pols de marbre 
provinent de les juntes poc netejades i 
degradades sobre les quals es va aplicar.

Aquesta acció es va fer amb la voluntat de 
protegir i reomplir els volums perduts amb 
un material resistent al trànsit de visitants i 
transparent per no alterar visualment el 
conjunt. No obstant això, amb el pas del 
temps la resina s’ha tornat fràgil a causa de 
la formació de dobles enllaços, i s’ha engro-
guit per la radiació ultraviolada existent 
encara que sigui a l’interior. Desconeixem 
quan es va aplicar el producte, però sí que 
podem afirmar que es va cobrir gairebé tot el 
mosaic original conservat, fet que ha provo-
cat greus problemes d’evaporació de la 
humitat que ascendeix per capil·laritat i s’ha 
generat un problema greu d’eflorescències 
de sals, que es desenvolupen sota la resina en 

el 1989 i el 1990, sota la direcció del seu 
mestre, durant les quals es va restaurar bona 
part de la sanefa davant de l’altar i es van fer 
petites intervencions a l’absis i a les naus 
laterals. Al seu lloc web presenten dues 
fotografies de la banda trenada del mosaic, 
una primera feta al taller seguint el mètode 
indirecte, i després una altra quan aquests 
plafons ja són col·locats al terra de l’església. 
Les fotografies van acompanyades d’un text 
que diu: «Antes de nuestra intervención se 
hallaba muy deteriorado. Para la restaura-
ción se realizaron en el taller varios plafones 
de mosaico geométrico iguales a los existen-
tes y varios tramos de cenefa, utilizando 
teselas de mármol iguales a las existentes».2

Anàlisi de materials

S’han analitzat els materials d’aquestes 
reintegracions,3 i per fer-ho s’ha pres una 
mostra de dos fragments de la part superior 
del mosaic restaurat: algunes tessel·les de 
color negre, la capa d’assentament d’aquestes 
tessel·les i la capa immediatament inferior. 
Les mostres s’han observat amb microscòpia 
òptica i s’ha obtingut una secció que ha 
permès identificar els materials emprats. 
Addicionalment, s’han analitzat per difracció 
de raigs X els morters d’assentament i 
regularització per determinar la possible pre-
sència de fases potencialment patògenes.

La secció obtinguda ha permès detectar dues 
operacions de reompliment de juntes, una 
més antiga de color gris que s’adapta perfec-
tament a les irregularitats, tant de les 
tessel·les com del morter de col·locació,  
i una altra de color blanc, molt fina i superfi-
cial, que s’ha col·locat per reposar les 
pèrdues del material anterior. Com s’ha 
descrit, els trams de mosaic es van muntar a 
taller seguint el mètode indirecte, enganxant 
primer les tessel·les en un disseny previ i 
després aquestes tessel·les s’unien pel seu 
revers amb una capa de ciment d’entre 3  
i 5 mm, de color gris fosc i molt dur, proba-
blement ciment cola, si s’ha de jutjar per la 
seva duresa i aspecte al microscopi. El 
conjunt forma una capa impermeable per on 
la humitat que ascendeix per capil·laritat no 
pot evaporar-se, i a la llarga es generen 

2. http://www.mosaicosestel.com/restpav3.htm.

3. vendrell, M.; Giráldez, P.; vadillo, A. (2015). Sant Pau del Camp. Estudi dels materials i danys 
del mosaic del paviment. [Inèdit]; vendrell, M.; senouci, S. (2014). Església de Sant Pau del Camp. 
Estudi preliminar de les alteracions del paviment. [Inèdit].
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documentació de l’estratigrafia fins a 50 cm 
per sota del nivell de paviment actual. 
L’objectiu ha estat poder documentar els 
estrats de preparació del mosaic reintegrat, 
de l’original i de les capes inferiors. 

Les àrees bombades i reintegrades a l’últim 
terç del segle passat, identificades com a 
zones 1, 2, 3 i 4, són els espais on s’han fet les 
cales arqueològiques i en els quals ha estat 
possible identificar una estratigrafia força 
regular, que resumim així:

els junts i finalment provoquen que aquesta 
resina es desprengui. Així mateix, l’aplicació 
de la resina sobre les tessel·les també ha 
provocat problemes greus de disgregació 
d’aquestes tessel·les.

Descripció estratigràfica de les zones 
tractades

S’ha treballat conjuntament amb l’equip 
d’arqueologia4 en els treballs d’excavació i 

Capes Descripció

Capes de mosaic corresponents a la reintegració (anys vuitanta i noranta)

1 i 2 Tessel·les d’entre 1,3 i 1,5 cm inserides en un llit de ciment gris d’entre 0,3  
i 0,5 cm.

Les tessel·les són de pedra calcària, bàsicament marbre per a les blanques, 
calcària cristal·lina per a les negres i calcària massiva, probablement micrítica, 
per a les vermelles, taronges i grises.5

Aquestes dues capes són les que es van elaborar al taller dels mosaïcistes en 
plafons.

3 Morter gris de calç hidràulica i sorra (0,6-5 mm) d’entre 1,5 i 2,5 cm de gruix. 
Aquesta capa es devia aplicar per acollir els plafons de mosaics i devia servir 
com a estrat d’anivellament.

Capes de preparació del mosaic original

4 i 4bis Morters de preparació del mosaic original. La primera capa, d’entre 2,5  
i 3 cm, és un morter de calç aèria i grava (2-12 mm), mentre que la segona és 
un morter de calç aèria i sorra de riu (0,6-2 mm), amb un gruix d’entre 0,5  
i 1 cm.

5 Estrat compost per sorres de color rosat vermellós d’aproximadament 2 cm de 
gruix, que van servir com a capa d’anivellament per construir la capa anterior.

6 Estrat compost per pedres i còdols, material constructiu i ceràmic, lligats amb 
un morter de calç aèria i sorra de riu de granulometria gruixuda (2-3 mm), 
d’aproximadament 10-12 cm de gruix.

7, 8 i 9 Estrats compostos per argiles i sorres de color marró amb presència de pedres, 
material constructiu i ceràmica, seguit d’un altre estrat sorrenc de color grisós 
i un tercer compost d’argiles i sorres de color vermellós. Totes les capes sumen 
un gruix d’entre 10 i 13 cm.

10 Possible fonamentació, només documentada a la zona 1, formada per pedres 
mitjanes sense escairar i material constructiu, tots lligats amb un morter de 
calç, i amb un gruix aproximat de 12 cm.

11 Estrat d’argila de color vermellós en el qual s’atura l’excavació.

4. llobet, S.; torra, G.; Ferrer, C. (2015). Memòria de la intervenció arqueològica de restauració i 
adequació al monestir de Sant Pau del Camp. Paviment de mosaic de l’església. Carrer de Sant Pau 99. 
Districte de Ciutat Vella (Barcelona). Codi:012/15. [Inèdita].

5. vendrell; Giráldez; vadillo (2015). Sant Pau del…
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tria d’àrid molt més fina (0,6-2 mm) i es 
documenta molt ben compactat i conservat, 
cosa que ha provocat que aturéssim la cala 
en aquest punt.

Estat de conservació de l’opus tessellatum

Afectacions estructurals

El problema més greu que es va documentar 
des del punt de vista estructural són els 
bombaments fàcils de veure en diversos 
punts de la catifa musivària. A les zones on es 
concentra molta humitat aquests aixeca-
ments tenen una grandària considerable; val 
a dir que els aixecaments coincideixen amb 
zones reintegrades amb tessel·les sobre llit de 
ciment, materials que creen una capa molt 
impermeable a través de la qual la humitat 
no té capacitat d’evaporació.

Aquest fet és el primer estadi d’un debilita-
ment estructural a tota la zona afectada i que 
més tard provoca la separació entre la capa 
de tessel·les i ciment i els morters hidràulics i 
els morters de preparació originals, que es 
conserven ben compactats.

S’identifiquen també a la part original de 
mosaic conservat zones amb llacunes recents. 
Aquests punts generen àrees amb gran risc 
de deteriorament, ja que esdevenen punts 
d’inestabilitat estructural.

Les llacunes han estat documentades 
bàsicament a la nau de l’Epístola, on es 
conserva tota la catifa musivària original.  
A la resta de naus, com que s’han reintegrat 
tant, la presència de llacunes és més reduïda.

Finalment, podem apuntar que també 
s’observen tessel·les despreses en zones on es 
documenta un deteriorament de les capes de 
preparació o separació entre capes. Aquests 
punts generen zones dèbils estructuralment, 
ja que els mosaics es compacten amb totes les 
seves tessel·les i, per tant, quan en manca 
encara que sigui una, en aquell punt s’inicia 
el despreniment de les que hi ha al voltant i 
es crea un «efecte dòmino».

Afectacions superficials

Com a conseqüència directa dels problemes 
d’humitat del subsòl es produeix la migració 
de sals solubles cap a la superfície del mosaic, 
conegudes com a eflorescències. Són percepti-
bles a primer cop d’ull, sobretot a les zones on 
el mosaic es troba a tocar del mur o d’un dels 

La zona 5 és l’única cala realitzada sobre un 
fragment de mosaic original que s’ha pogut 
documentar, ja que presentava un despreni-
ment de la capa tessel·lar que malaurada-
ment havia provocat la pèrdua de les tessel-
les. D’altra banda, la llacuna provocada no 
havia estat reintegrada amb ciment, fet que 
ens ha permès estudiar la tècnica constructi-
va de les primeres capes del mosaic original.

Després d’haver netejat la zona i eliminat  
els morters disgregats, es documenten els 
tres morters de preparació que s’identifiquen 
com els estrats preparatoris del tessellatum 
original. Primer, per inserir les tessel·les 
s’aplica una capa bàsicament formada per 
calç d’1 mm de gruix. En aquesta capa 
s’inserien les tessel·les, si el mosaic es va fer 
seguint el mètode directe, segons es desprèn 
dels primers indicis.6 En detall s’observa que 
a les restes d’aquest morter fi encara són 
visibles les marques de les formes de les 
tessel·les.

Les dues capes següents es devien correspon-
dre amb les capes 4 i 4bis anteriors. Primer  
es documenta el morter de calç i grava 
(2-12 mm), que té un gruix d’entre 2,5 i 3 cm 
i que esdevé una capa d’acolliment de les 
tessel·les, fet que sorprèn, ja que de manera 
habitual aquesta capa està formada per un 
morter de calç amb un àrid molt fi. El segon 
morter, en canvi, presenta una granulome-

6. llobet Font, S. (2015). «Els mosaics de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: tècniques de 
manufactura, materials i particularitats». A: Les avantguardes entre segles (XIX-XX): Nous 
problemes, nous materials, noves solucions. Barcelona: Patrimoni 2.0, Consultors Edicions,  
p. 263-283.

Detall de l’estratigrafia documentada a la zona 5, opció 2, llum rasant. Foto: Sílvia 
Llobet
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de 2 m del paviment. L’epsomita és una sal 
molt soluble en aigua, la qual cosa facilita la 
seva dissolució i la posterior recristal·lització 
en punts del mosaic i provoca petites pèrdues 
del material de junt. Les tessel·les també 
acaben afectades, perquè la microporositat 
de la pedra fa que l’aigua amb sals s’hi allotgi 
i que la pressió de cristal·lització empenyi els 
grans adjacents fins a disgregar-los.

La presència de la resina epoxi a la superfície 
impedeix l’evaporació de l’aigua i, per tant, la 
cristal·lització de les sals té lloc a l’interior, fet 
que facilita la disgregació del morter de calç, 
el material més fràgil de l’estratigrafia. Les 
zones que s’observen grises i opaques són 
punts on s’acumulen les sals a la part inferior, 
que empenyen la resina cap a l’exterior. 
Observant la distribució de les zones grises al 
paviment, tendeixen a coincidir amb aquelles 
on les pedres són menys poroses (marbres, 
calcàries massives, etc.), mentre que a les 
zones on hi ha pedres més poroses la resina és 
moderadament transparent (encara que 
engroguida), perquè les sals es poden distri-
buir, tant a la part inferior de la resina i els 
morters com al sistema porós de les tessel·les.

D’acord amb els problemes descrits d’humitat 
i d’aplicació de la resina epoxi, sense oblidar 
que de manera menor també podria influir la 
circulació de feligresos i visitants de l’església, 
part de les tessel·les presenten estadis avan-
çats de deteriorament. Aquestes alteracions es 
presenten en forma de disgregacions, fractu-
res, exfoliacions i pèrdua de material.

Ha estat possible també documentar un altre 
dipòsit superficial derivat de l’ús religiós que 
encara avui té l’església. Molts dels fidels 
encenen espelmes votives en els absis on hi 
ha les imatges religioses. Aquestes espelmes 
van deixant residus cerosos que amb l’envelli-
ment s’ennegreixen molt i generen una taca 
poc estètica.

altars, perquè es generen aurèoles blanques 
en els plans. S’ha necessitat una il·luminació 
amb llum rasant per documentar el gran 
abast de l’afectació en tot el mosaic.

Per aquesta raó, s’han dut a terme un seguit 
d’analítiques7 amb la finalitat de conèixer la 
composició d’aquestes sals, que en alguns 
punts es mostren en forma de pols, i en 
d’altres, endurides. Aquestes sals en for- 
ma d’eflorescències apareixen especialment 
a les juntes entre tessel·les originals, atès que 
es tracta de material més porós i, per tant, 
actua com a front d’evaporació. El patró de 
creixement a les juntes indica que es tracta 
de sals que provenen del subsòl immediat i 
que ascendeixen seguint l’aigua de filtra- 
cions de capil·laritat a través del mosaic.  
A les zones on hi ha ciment, no poden 
ascendir i aleshores es generen els bomba-
ments esmentats.

A les anàlisis mitjançant difracció de raigs X 
(DRX) es detecta epsomita (MgSO4 · 7H2O, 
sulfat de magnesi heptahidratat) com a fase 
majoritària, amb una mica de guix 
(CaSO4 · 2H2O) i calcita (CaCO3) com a 
impureses. Atesa la proximitat del subsòl  
i la probable absència d’un forjat sanitari, 
l’origen d’aquestes sals ha de ser en els 
materials d’aquest forjat. Eventualment,  
es podrien produir com a reacció entre el 
guix (present com a traces al morter de 
base) i la dolomita (que apareix ocasional-
ment com a àrid), per bé que la quantitat 
existent d’un i de l’altra és força limitada i no 
pot justificar les sals detectades.

En tot cas, la dinàmica de cristal·lització de 
les sals està condicionada i segueix la de les 
humitats del subsòl, importants en aquesta 
zona, on el nivell freàtic deu estar a poc més 

Detalls de la capa de 
resina epoxi i de les 
eflorescències de sals 
solubles. Foto amb llum 
rasant. Foto: Sílvia Llobet

7. vendrell; Giráldez; vadillo (2015). Sant Pau del…
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El nivell superior s’ha reomplert amb morter 
de tres parts de sorra de riu de 0/6 mm i una 
part de calç hidràulica (NHL 3,5). S’hi ha 
afegit, a més, una petita quantitat de ciment 
Griffith blanc (uns 250 cl per cada tres 
palades d’àrid) per augmentar la resistència 
del morter de manera ràpida, ja que el 
paviment havia de ser transitable una 
setmana després d’haver aplicat el morter,  
i finalment s’ha lliscat la superfície.

Intervenció a les àrees amb bombament sense 
despreniment de tessel·les, zones 2 i 4 

En aquestes àrees, la superfície tessel·lar 
estava ben compactada amb el ciment i el 
bombament s’ha produït per la separació 
amb el morter hidràulic de preparació, en 
forma de dues plaques separades per una 
esquerda central i desplaçades verticalment 
respecte al pla.

Per a la divisió de la zona 2 s’ha aprofitat 
l’esquerda que recorria la junta entre les 
franges de color blanc i gris clar. Aquesta 
esquerda, creada per la pressió del bomba-
ment, ofereix l’espai òptim per introduir les 
escarpes a l’hora de l’arrencament. L’engasat 
previ s’ha fet amb gasa de cotó i acetat de 
polivinil K60 dissolt al 20 % en acetona.

Ha estat necessari fer talls al llarg del períme-
tre delimitat per a cada fragment, excepte a 
la línia de l’esquerda, mitjançant una radial 
amb disc de diamant. Aquesta era l’àrea 
bombada més gran; s’ha dividit només en dos 
fragments per evitar fer molts talls i s’han 
generat dos plafons força pesants. L’arrenca-
ment, fet amb diversos tipus d’escarpes i 
martells, ha estat força complicat, i una 
vegada extrets els fragments, un s’ha disposat 
sobre dos taulons, per raó del seu pes, i l’al- 
tre sobre un doble gruix de làmines d’escu-
ma de poliestirè extruït. Els dos fragments 
duen escrit el número de quadrant i el 
número de zona de la qual provenen.

Per a la zona 4 s’ha seguit el mateix procedi-
ment: delimitació de les línies de tall més 
convenients, engasat, tall amb radial i 
arrencament amb escarpes i martells. Els dos 
fragments extrets s’han col·locat sobre 
planxes de poliestirè extruït per facilitar-ne 
el desplaçament i l’emmagatzematge.

Després s’ha fet l’excavació i, un cop documen-
tats els estrats descoberts, s’ha reomplert l’espai 
excavat amb els mateixos materials, gruixos i 
tècnica que els descrits anteriorment.

Els tractaments de conservació d’urgència

El paviment de mosaic de l’església presenta, 
com s’ha descrit, diversos bombaments 
distribuïts arreu de la seva superfície que 
han requerit una intervenció d’emergència 
que ha fet possible minimitzar i aturar la 
pèrdua de paviment a les zones malmeses,  
i alhora fer-lo practicable mentre no es dugui 
a terme l’actuació definitiva.

Delimitació de les àrees d’actuació

La intervenció s’ha centrat, en primer lloc,  
a les àrees del paviment amb bombaments 
pel risc que presentaven tant per la circula-
ció i la seguretat dels visitants i els feligresos 
com per la mateixa conservació del mosaic. 
En total s’ha actuat en nou zones.

Intervenció a les àrees amb bombament i 
despreniment de tessel·les, zones 1 i 3

El primer pas ha estat dividir en quadrants 
numerats les àrees delimitades, fet que ha 
permès emmagatzemar el material extret de 
manera ordenada. Tots els fragments de 
mosaic que ja no conservaven cohesió amb 
les capes de preparació original s’han extret 
mecànicament i s’han emmagatzemat en 
caixes de polietilè, on s’ha indicat el nom del 
quadrant del qual provenen. Les tessel·les 
despreses s’han recollit en bosses de polieti-
lè, identificant-ne també el quadrant.

S’ha fet un engasat a l’àrea central de la  
zona 1, on hi havia un fragment de dimen- 
sions més grans que la resta i que presentava, 
a més, un motiu figuratiu. Aquest engasat  
s’ha fet amb gasa de cotó i com a adhesiu s’ha 
utilitzat acetat de polivinil K60 dissolt al 20 % 
en acetona. El fragment s’ha dipositat sobre 
una planxa de poliestirè extruït, per fer-ne el 
trasllat i l’emmagatzematge.

Una vegada netes les capes superficials, 
l’equip d’arqueòlegs ha fet l’excavació de la 
zona delimitada. Documentats tots els estrats, 
s’ha reomplert l’espai excavat, tasca que han 
dut a terme operaris de l’empresa constructo-
ra supervisats per les conservadores. El 
primer pas ha estat col·locar un geotèxtil 
cobrint la totalitat de la cala. Després s’hi ha 
anat abocant i compactant pedres d’una 
mida de 2,5-5 cm, fins a quedar 10 cm per 
sota del paviment. Seguidament s’ha aplicat 
un segon geotèxtil i al damunt una capa  
de 2-3 cm de sorra de riu (0/6 mm), que 
també s’han compactat.
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Mosaics de les naus de l’Epístola i de l’Evangeli

 – Fer la neteja de la totalitat del mosaic 
conservat amb l’objectiu d’eliminar tots els 
dipòsits superficials, des de la pols i la 
brutícia fins a altres dipòsits com la resta 
de cera de les espelmes votives.

 – Eliminar totes les reintegracions fetes amb 
ciment sense tessel·les i eliminar alhora 
tots els junts fets amb ciment de la part 
original, fruit de diversos treballs de 
reparació.

 – Bona part de la nau de l’Evangeli està 
reintegrada amb tessel·les i ciment. De 
moment no s’observen bombaments i, per 
aquesta raó, es proposa mantenir aquesta 
gran reintegració, subjecta, però,  
a controls periòdics.

 – Eliminar la totalitat de resina epoxi que 
actualment està distribuïda per bona part 
del mosaic original conservat. Aquest 
procés serà de vital importància per aturar 
els problemes de deteriorament de 
tessel·les i morters originals, alhora que 
permetrà minvar enormement el greu 
problema de les eflorescències de sals 
solubles.

 – Eliminar les eflorescències de sals solubles 
de manera mecànica.

 – Consolidar totes les tessel·les que durant 
el procés de neteja s’hagin desprès del 
suport, com també fixar les zones on es 
documenta separació de capes amb 
morters naturals.

 – Tractar el bombament de la nau de 
l’Evangeli, ja que, com que és una zona  
de mosaic original, es recomana no 
aixecar, sinó injectar morters i recol·locar 
l’àrea danyada.

 – Reintegrar les llacunes o zones amb 
tessel·les degradades amb la tècnica de 
l’opus tessellatum, és a dir, reintegrant  
de manera il·lusòria amb la mateixa 
tècnica i materials que els originals, per 
l’ús que encara té avui dia l’església.  
Per aquesta raó, caldrà documentar molt 
exhaustivament les zones on s’ha treballat.

Mosaics de la nau central

 – Netejar la totalitat de mosaic conservat 
amb l’objectiu d’eliminar tots els dipòsits 
superficials, des de la pols i la brutícia fins 
a altres dipòsits com la resta de cera de les 
espelmes votives.

Intervenció a les àrees amb tessel·les despreses però 
sense bombament, zones 5, 6, 7, 8 i 9

Totes aquestes àrees són superfícies més 
petites i, per tant, no s’hi ha dut a terme cap 
excavació, però sí un estudi de les capes 
visibles com les descrites a la zona 5. L’objec-
tiu era efectuar una consolidació d’urgència 
del paviment en aquests punts inestables.

En el cas de la zona 5, tot el voltant de la 
llacuna presentava una separació de capes. 
Així doncs, després d’haver netejat de terra 
la llacuna, s’ha engasat tota l’àrea afectada 
amb gasa de cotó i acetat de polivinil K60  
al 20 % en acetona. Al llarg de tot el períme-
tre de la part engasada s’han anat obrint les 
línies de tall, i després s’ha extret el frag-
ment, que ha estat dipositat sobre una 
planxa de poliestirè extruït per poder despla-
çar-lo i emmagatzemar-lo, amb la seva 
identificació.

L’espai aixecat i la llacuna s’han reomplert 
amb una primera capa de morter més 
gruixut compost per tres parts de sorra de 
riu (0/6 mm) i una part de calç hidràulica 
(NHL 3,5). El morter aplicat per a la capa 
superior és una mica més fi, té les mateixes 
proporcions però utilitzant una sorra  
de 0/2 mm, i s’ha fet l’acabat superficial 
mitjançant un esponjament.

Les zones 6, 7, 8 i 9 també s’havien de sanejar 
i consolidar, però no han requerit arrenca-
ments. La intervenció ha consistit, primera-
ment, en una neteja mecànica per eliminar 
la pols i el morter disgregat, en què s’han 
recuperat les tessel·les soltes i s’han emma-
gatzemat en bosses de polietilè amb la seva 
identificació. Després, s’han reomplert les 
llacunes amb morter de calç seguint el 
mètode i els materials emprats a la zona 5.

Finalment, seguint un altre cop la metodolo-
gia emprada a la zona 5, s’han segellat la 
totalitat de petites llacunes de les àrees on es 
conserva el mosaic original.

Proposta d’actuació de conservació  
i restauració

Després de l’estudi de materials i constructiu 
efectuat, com també de la intervenció 
d’urgència que s’ha fet, es proposa dur a 
terme actuacions de conservació i restaura-
ció per zones, amb l’objectiu de garantir la 
salvaguarda futura del mosaic.
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 – Eliminar les eflorescències de sals solubles 
de manera mecànica. Les que es trobin 
amb pols s’eliminaran amb raspallaments i 
les recristal·litzades caldrà eliminar-les 
amb l’ajuda d’eines com ara bisturís o 
vibroincissor.

 – Tractar els bombaments de petites  
dimensions no solucionats durant l’agost 
del 2015. No es descarta que en algun punt 
calgui aixecar el mosaic.

 – Tractar les zones on s’han documentat 
tessel·les degradades a causa de la humi-
tat, sense descartar, si el seu estat de 
conservació és molt dolent, una nova 
reintegració que no es farà amb ciment 
sinó amb morter de calç.

 – Reintegrar amb nou mosaic les zones amb 
bombament tractades en els treballs 
d’urgència. Caldrà retirar els morters 
provisionals i fer el nou mosaic, per a la 
qual cosa es procurarà aprofitar en  
la mesura que sigui possible les tessel·les 
extretes. No es recol·locaran, però, els 
fragments de tessel·les i ciment cola, ja 
que aquest material ha esdevingut molt 
poc apropiat. Donades les dimensions de 
la reintegració s’opta, de moment, per un 
tractament conservador, és a dir, limitant 
l’actuació als punts bombats oberts durant 
la intervenció del 2015. Tot i això, no es 
descarta que a les zones reintegrades amb 
tessel·les i ciment s’hi tornin a desenvolu-
par en el futur nous problemes d’aixeca-
ment, i per aquesta raó caldrà anar fent 
controls periòdics per part de tècnics 
conservadors-restauradors i, en cas que 
sigui necessari, actuar.

Estudis ambientals

Atesos els greus problemes que s’han detec-
tat a causa de la humitat que ascendeix  
 per capil·laritat i les enormes afectacions 
per eflorescències de sals solubles, es recoma-
nen alhora diverses accions:

 – Estudi del clima, la temperatura i la 
humitat a l’interior de l’església.

 – Estudi de la temperatura i la humitat del 
paviment, tant a la part superior quant a 
tessel·les com a les capes de preparació.

 – Estudis que relacionin les dades que es 
generin als dos punts anteriors i elabora-
ció de propostes de monitoratge del clima. 

n Sílvia Llobet Font, Gemma Torra Campos
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Muralla romana. Torre número 1. 
Plaça Nova

Cronologia: Segle I aC. Finals del segle III dC.
Paraules clau: Torre. Muralla romana. Plaça Nova. 
Pedra. 

Introducció

La intervenció sobre la torre número 1 de la 
muralla romana ha respost a la necessitat 
d’actuar sobre les pèrdues de material petri 
—sostraccions de carreus— i de morter de 
junt que va patir la part baixa de la torre 
durant els anys 2014 i 2015.1 Aquesta inter-
venció, que es va dur a terme el mes de juliol 
del 2015, ha consistit en una actuació pun- 
tual de caràcter urgent per aturar la progres-
sió de les pèrdues i s’ha realitzat en col·labo-
ració entre el Servei d’Arqueologia i el 
Departament de Patrimoni Arquitectònic, 
Històric i Artístic del Servei d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 
Barcelona. En el futur, es preveu que es 

pugui executar un projecte d’abast més 
ampli elaborat per a la totalitat de la conser-
vació de la muralla.

Recordem que la zona afectada es troba a 
peu de carrer, en un indret molt freqüentat 
pels vianants, el flux dels quals creix conside-
rablement durant la temporada alta de 
turisme. La torre número 3 de la muralla 
romana, situada a uns 35 m de la torre 
número 1, va quedar afectada per actes 
vandàlics (grafits) el mes de maig del 2015, la 
qual cosa posa en evidència la vulnerabilitat 
d’aquests trams de muralla.

Descripció de l’obra i del seu estat de 
conservació

La torre número 1 i la número 76 confor- 
men la porta decumana de la ciutat romana 
de Bàrcino. L’edifici d’origen medieval de Ca 
l’Ardiaca s’adossa a la torre número 1 per la 
seva cara est. A la cara nord-oest, la torre rep 
els aqüeductes altimperials. L’aqüeducte més 
septentrional ha patit múltiples refetes en 
l’obra integrada a la torre, i l’arc és una 
recreació feta el segle passat. Actualment, 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Plaça Nova, 1-2 / Carrer 
de Santa Llúcia, 1-3 / 
Pla de la Seu, 1 / 
Avinguda de la  
Catedral, 2 / Carrer del 
Bisbe, 12

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Muralla romana. Torre 
número 1. Plaça Nova

Codi
047/15

Promotor/Propietari 
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona / Ajuntament 
de Barcelona

Direcció tècnica
Kusi Colonna-Preti

Treballs de conservació-
restauració 
Kusi Colonna-Preti

Estat dels treballs 
Finalitzats

Fotografia 
Kusi Colonna-Preti, 
Servei d’Arqueologia 

1. Aquest projecte consisteix en la primera fase del «Projecte d’intervenció arqueològica de 
restauració i adequació de la torre número 1 de la muralla romana de Bàrcino», aprovat en 
sessió de 20 de maig de 2015 per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat 
de Barcelona.

La plaça Nova vista de la cara nord-oest de la torre número 1 i dels aqüeductes. Foto: Servei d’Arqueologia
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només dues, totes corresponents a forats 
deixats per la sostracció d’un a vuit carreus  
—és a dir, forats d’entre 20 per 15 cm i 45  
per 60 cm. Dues mancances eren particular-
ment profundes, i arribaven fins a uns 50-60 cm 
de fondària.

Intervenció de conservació i restauració

El treball ha consistit en una mínima inter-
venció per evitar la progressió de pèrdues de 
material. Això s’ha concretat en la reposició 
de carreus de pedra allà on en faltaven, 
col·locats amb morter de calç i sorra. Volem 
recalcar que aquesta intervenció, de caràcter 
puntual, no ha previst el segellament dels 
junts de tota la part inferior de la torre.

Les nou pèrdues descrites anteriorment s’han 
reintegrat amb carreus de gres de Montjuïc, 
novament tallats per adaptar-se a la forma de 
la llacuna. Aquesta tasca ha estat realitzada in 
situ pel picapedrer Josep Pasqual. Els nous 
carreus han estat fixats mitjançant un morter 
de calç i sorra de color i textura semblant a 
l’original,2 que s’ha deixat sota nivell respecte 
de la superfície de l’obra, tot i assegurant la 
bona adherència de cada carreu nou. Les 
pèrdues més profundes s’han omplert amb 
carreus de petites dimensions i esquerdes de 
talla i s’ha obturat el màxim del volum per 
poder col·locar el carreu nou en superfície.

l’entorn més immediat de la torre és un espai 
semienjardinat amb grava al terra i algun 
arbre de poc volum.

El tram de torre i aqüeductes que ens 
interessa es caracteritza per tres tipus d’obra: 
en primer lloc, la part inferior de la torre 
feta amb carreus de gres de Montjuïc de 
grans dimensions —opus quadratum— lligats 
amb morter de sorra i calç, el qual és gairebé 
imperceptible gràcies al bon encaix de les 
peces de pedra; en segon lloc, l’obra de 
l’espai ocupat pels aqüeductes, de la mateixa 
pedra però amb carreus irregulars i de 
petites dimensions que combinen filades  
de peces quadrades i rectangulars amb junts 
amples de morter, i en tercer lloc, l’obra de 
l’angle de l’aqüeducte, de nova refecció,  
de carreus de gres regulars quadrats i 
rectangulars, de mides lleugerament supe-
riors als adjacents.

Les pèrdues objecte d’aquesta intervenció se 
situaven al perímetre inferior de la torre 
número 1: un tram d’1,5 m de llargada sota 
l’aqüeducte meridional (cara nord-oest) i un 
tram de 70 cm passant la cantonada (cara 
nord-est). En alçària, la intervenció s’ha 
limitat aproximadament a 3 m respecte al 
nivell del terra actual.

A la cara nord-oest, s’hi comptaven set  
llacunes, i a la cara nord-est en vam considerar 

2. Composició de morter: calç hidràulica NHL3,5 Lafarge, 1 volum; sorra rentada extra  
fina, 3,5 volums.

Diferents paraments de la 
torre número 1: opus 
quadratum (dreta); obra 
de l’aqüeducte romà 
(centre); obra de 
l’aqüeducte restituït 
(esquerra). També hi 
podem observar les set 
pèrdues de carreus. Foto: 
Servei d’Arqueologia
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Conclusió

La intervenció efectuada ha contribuït a 
alentir el procés de degradació de la torre 
número 1 gràcies al material de reposició que 
ha actuat com a reforç superficial i estructu-
ral. Això no obstant, volem recordar que la 
intervenció no ha previst la reposició del 
morter de junt a la resta del parament, per la 
qual cosa queden nombrosos punts oberts, 
interconnectats per l’interior de l’obra, 
susceptibles de ser utilitzats per diferents 
animals per protegir-se i niar, a més de ser 
propicis per a l’acumulació de pols, terra i 
altres elements aliens a l’obra. En aquest 
sentit, esperem que aquesta intervenció 
mantingui el seu caràcter de provisionalitat i 
afavoreixi l’execució del «Projecte d’interven-
ció arqueològica de restauració i adequació 
de la torre número 1 de la muralla roma- 
na de Bàrcino».

D’altra banda, la localització d’aquest tram 
de la torre, a l’abast dels vianants i en un 
indret amb un flux important de transeünts, 
en fa un punt particularment vulnerable. 
Pensem que la conservació de superfícies 
arquitectòniques accessibles al públic s’ha de 
considerar en termes de conservació preven-
tiva, amb un control i un manteniment 
periòdics que permetin contrarestar les 
primeres deterioracions sense córrer el risc 
de patir pèrdues estructurals.  n Kusi  
Colonna-Preti

A l'esquerra, carreus de 
pedra de Montjuïc 
novament tallats per 
substituir els carreus 
mancants. Foto: Kusi 
Colonna-Preti

A la dreta, quina solució 
de conservació preventiva 
hi ha per a un indret a 
l’abast del flux de 
vianants? Foto: Kusi 
Colonna-Preti
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Refugi antiaeri número 173

Cronologia: Segle XX.
Paraules clau: Refugi antiaeri. Guerra Civil 
espanyola. Ciment natural. Pòrtland. Conservació.

Introducció

La intervenció arqueològica portada a terme 
amb motiu de la reurbanització del carrer 
del Ripollès del districte de Sant Martí entre 
el novembre del 2014 i el maig del 2015 ha 
permès localitzar un refugi de la Guerra 
Civil espanyola. El bon estat de conservació  
i la significació de l’indret ofereixen la 
possibilitat d’obrir-lo en dates assenyalades 
per a la visita pública. Per aquesta raó, la 
intervenció de conservació s’ha plantejat 
amb l’objectiu de millorar la seguretat de les 
persones que hi accedeixin i preparar-lo per 
a les futures visites.

L’execució dels treballs ha estat assumida 
directament des del mateix Servei d’Arqueo-
logia de Barcelona amb la col·laboració de 
dues estudiants de conservació-restauració 
en pràctiques de l’Escola Superior de 
Conservació i Restauració de Béns Culturals 
de Catalunya.

Descripció

L’entrada del refugi està situada a peu de 
carrer. El refugi consta de 100 m de túnel 
que discorren a 8 m, aproximadament, per 
sota del nivell del carrer. El túnel amida  
uns 2 m d’alçària per 1,25 m d’amplària  
i està excavat en un terreny ric en argiles, 
consolidat al llarg de tot el recorregut amb 
maons disposats en arc de mitja volta. El 
recorregut s’inicia amb el descens de les 
escales i un gir del túnel en ziga-zaga per 
protegir el refugi de l’accés directe d’una 
eventual metralla. Un cop a baix, el túnel fa 
diversos girs successius a la dreta, fins a 
arribar a un ascens on es devia trobar l’altre 
accés, avui dia no practicable.

A l’interior es pot observar un banc continu 
que s’alterna a una banda i l’altra del túnel  
i restes de la instal·lació elèctrica i de l’antic 
mobiliari, com un parell d’armariets. 

Aquest tipus de construcció s’anomena «en 
galeria de mina» i va ser molt popular durant 
la Guerra Civil, ja que permetia una construc-
ció ràpida i econòmica del túnel del refugi. 
Per fer aquesta tasca s’utilitzava un morter 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer del Ripollès, 11-13

Districte
Sant Martí

Nom singular
Refugi antiaeri número 
173

Codi 
079/14

Promotor/Propietari 
BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció tècnica
Irene García Alonso

Treballs de conservació-
restauració 
Irene García Alonso

Equip 
Estudiants en pràctiques 
de l’Escola Superior de 
Conservació i 
Restauració de Béns 
Culturals de Catalunya: 
Mariona Abad Argemí i 
Clara Dalmau Badia

Estat dels treballs 
Finalitzats

Fotografia 
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona

Forats creats en el moment en què es va tapiar el refugi. 
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hidràulic a base de ciment natural, que,  
a diferència d’altres ciments com el pòrtland 
o la calç, s’endureix en pocs minuts i aporta 
unes propietats mecàniques molt bones, fins i 
tot en situacions d’humitat elevada (vegeu-ne 
la planta a Forcades, 2016).

El ciment natural s’obté de la calcinació de 
roques calcàries argiloses a una temperatu- 
ra d’entre 1.000 i 1.200 °C, sense l’adjunció 
d’additius. Aquestes temperatures de cocció, 
inferiors a les del pòrtland, que ronden  
els 1.450 °C, confereixen al ciment natural la 
propietat d’endurir-se molt ràpidament, ja 
que la reacció comença a produir-se entre dos 
i quatre minuts després d’haver-lo barrejat 
amb aigua. Amb l’objectiu de facilitar el 
treball i allargar el temps de vida útil del 
producte es pot afegir un retardant, com ara 
l’àcid cítric, dissolt a l’aigua de la barreja. El 
ciment natural es pot emprar mesclat amb un 
àrid (en proporcions d’1:1, 1:2) o pur, per a 
treballs fins com ara motllures (casas, 2014; 
asHurst et al., 1988: 8).

Estat de conservació i diagnosi

A la zona d’accés s’observen esquerdes a les 
parets laterals de les escales. En alguns 
esglaons es troben fins a nou maons trencats 
a la zona central de la petjada.

A la zona inferior de l’accés, on el mur gira en 
ziga-zaga, hi ha forats a les parets laterals. Es 
tracta de tres perforacions que es van fer com 
a ancoratge del mur de tancament que es va 
aixecar per evitar l’accés a l’interior, un cop el 
refugi va quedar en desús. Aquests forats van 
quedar al descobert durant l’excavació, quan 
es va retirar la paret que tancava el refugi.

La instal·lació elèctrica original i elements 
metàl·lics com ara ganxos o portes d’armariets 
es troben en un estat molt avançat de corrosió.

A l’interior del túnel es produeixen filtra- 
cions generalitzades d’aigua del terreny i 
trobem una zona inundada al gir situat a  
uns 35 m de l’entrada. Aquestes filtracions 
provoquen l’aparició d’eflorescències salines 
i, a més a més, mantenen els murs constant-
ment humits, aporten argiles del terreny cap 
a l’interior del refugi i fan que el paviment 
sigui lliscant. A causa de la filtració d’aigua, 
que en aquest punt és més intensa, s’ha 
produït una pèrdua de maons i morter de 
junt a la volta del tram de l’últim gir del 
passadís principal, a 90 m de l’accés. Aquí, el 
morter de junt sembla que està constituït per 
guix —fruit potser d’una antiga reparació— 
i es troba en mal estat de conservació.

Intervenció de conservació i restauració

Les actuacions realitzades en el procés de 
conservació i restauració de l’estructura 
s’han dut a terme utilitzant ciment ràpid 
natural amb retardant (1 % d’àcid cítric en 
aigua) per perllongar el temps d’aplicació.

A la zona d’accés es van reomplir les esquer-
des a les parets laterals de l’escala i es van 
substituir els maons malmesos de les escales 
d’accés. Aquestes peces es van substituir per 
maons originals recuperats en el mateix 
refugi. També es van reintegrar els forats 
existents entre el mur original i l’encofrat de 
ciment armat que assoleix la cota de carrer, 
amb ciment ràpid natural i fragments de 
maons recuperats de les escales, a fi de donar 
un aspecte unitari a l’àrea.

Substitució dels esglaons trencats de l’entrada del refugi amb maons de l’època i ciment 
natural. 

Restauració de les esquerdes de l’entrada. 
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Conclusió

En aquesta restauració s’ha optat per la 
utilització de ciment natural gràcies a l’alta 
compatibilitat que presenta amb el morter 
original i les òptimes propietats mecàniques 
que ofereix per treballar en ambients humits. 
Tot i així, estem pendents de l’anàlisi de les 
mostres preses in situ per aprofundir en el 
coneixement d’aquest material.  n Irene 
García Alonso
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Al tram més baix de l’escala es van omplir els 
forats del mur amb maons i un morter de 
restauració compost de ciment natural (1)  
i sorra (1/4). L’aspecte superficial de les 
llacunes es va aconseguir lliscant el morter 
aplicat a un nivell inferior de la superfície 
original del mur per deixar constància 
d’aquesta empremta de l’època en la qual el 
refugi va ser clausurat.

Es va consolidar l’àrea de la volta al gir fi- 
nal: es van sanejar els junts on el morter 
original estava disgregat i es van omplir amb 
el morter de restauració. L’àrea on faltaven 
diversos maons es va reforçar realitzant un 
bisell ampli amb el mateix morter i, allà on 
faltava un maó aïllat, es va reomplir l’àrea 
segons el mateix procediment descrit al 
paràgraf anterior.

Els elements metàl·lics de l’antiga instal·lació 
elèctrica, situats a la part superior de les 
parets, es van inhibir amb àcid tànnic al 3 % 
en alcohol etílic. Cal remarcar que només es 
van inhibir els elements de la instal·lació al 
tram de l’escala, perquè un cop a baix les 
filtracions d’aigua mantenien els elements 
metàl·lics xops i no era possible dur a terme 
cap actuació.

Mesures de conservació preventiva i 
manteniment

Aquest espai singular serà obert al públic 
només esporàdicament, per garantir la 
conservació de l’indret i la seguretat dels 
visitants. Des del Servei d’Arqueologia de 
Barcelona s’han redactat recomanacions 
d’accés i ús.

Procés de la restauració del morter de la volta.Restauració dels forats del mur amb ciment natural. 
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Carrer Ample, 1

Cronologia: Segles I-IV. Època medieval.
Paraules clau: Metall. Ceràmica. Ultrasons. Neteja.

Introducció

La intervenció arqueològica realitzada al 
carrer Ample, 1 va ser motivada, l’any 2007, 
per una rehabilitació integral d’un edifici 
preexistent juntament amb una ampliació a 
la planta subterrània. Aquesta actuació va 
aportar una gran quantitat de material 
arqueològic amb una àmplia cronologia que 
va des del primer moment d’ocupació a 
l’època fundacional fins a finals del segle xix. 
El material arqueològic inclòs en aquest tre- 
ball correspon a una reduïda part del conjunt 
exhumat que restava encara per tractar. 

La conservació i l’estudi dels objectes fràgils 
recuperats van fer necessària una intervenció 
directa sobre aquests objectes. A l’hora 
d’enfocar els treballs de restauració vam 
optar per la combinació de neteges mecàni-
ques i l’ús de la tecnologia disponible al 
laboratori, sense descartar l’ajuda de mèto-
des químics per a l’extracció dels productes 
de corrosió.

Els banys d’ultrasons van ser una de les eines 
utilitzades a l’hora de fer les primeres 
neteges de les monedes i els objectes de petit 
format de bronze. Per optimitzar l’espai de la 
cubeta, es van fabricar bosses de diferents 
mides de tela metàl·lica de trama fina.

Es va escollir aquest material perquè és fàcil 
de manipular a l’hora de tallar i de plegar 
manualment per fer vores —no es necessita 
cosir— i perquè juntament amb l’aigua són 
bons elements conductors de les ones ultrasò-
niques. Les bosses es van numerar i penjar 
d’un eix central per fer les immersions.

Els banys es van fer amb un aparell d’ultra-
sons1 i es va regular la freqüència al 50 %, la 
temperatura de l’aigua entre 40 i 50 °C i el 
temps d’immersió entre 15 i 20 minuts. 
Aquest tipus de tractament ens va ajudar a 
netejar les concrecions terroses i a estovar les 

capes de corrosió que després van ser 
eliminades més fàcilment amb bisturí sota la 
lupa binocular.

FITXA 1

Tipus d’element: Moneda

Quantitat: 25

Material: Bronze

Cronologia: Època ibèrica i romana

Estat de conservació: Concrecions terroses, 
barrejades amb clorurs que dificulten la   
visió de l’encuny. Fragilitat i pèrdua de 
material.

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí 
combinat amb ultrasons per estovar les 
concrecions. La neteja s’ha fet sota lupa 
binocular per detectar bé el relleu de 
l’encuny. Eliminació de clorurs mitjançant 
banys en AMT amb neutralitzacions i B-70. 
Campana d’humitat (48 h), assecatge a 
l’armari estufa i inhibició amb timol. Conso-
lidació amb PVA.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 2

Tipus d’element: Objectes d’ús quotidià, 
d’ús estètic, ornamental i altres

Quantitat: 30

Material: Bronze

Cronologia: Segle II

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb clorurs que dificulten la 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació 
Carrer Ample, 1

Districte
Ciutat Vella

Codi
106/07

Promotor/Propietari
Duque de Bergara, SA

Empresa d’arqueologia
Arqueocat, SL

Direcció arqueològica 
David Prida Trujillo

Treballs de conservació
Rocío Rodríguez

Equip 
Rosa Pereiro, Aitana Rius

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Aitana Rius, Rosa Pereiro

1. Model GR30-90 de la marca Gescoven, freqüència de treball 35 kHz. 

Moneda de Trajà, anvers. 
Foto: Aitana Rius

Moneda de Trajà, revers. 
Foto: Aitana Rius
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FITXA 4

Tipus d’element: Tija (1). Tatxa de sandàlia 
(1). Escòria (1)

Quantitat: 3

Material: Bronze

Cronologia: Segles II-IV

Estat de conservació: Aquests objectes 
estaven barrejats entre el material de ferro  
i estaven coberts per concrecions terroses. 
Un cop fetes les primeres neteges es van 
detectar clorurs puntuals i es va identificar 
part de la superfície de bronze. Les peces 
presentaven fragilitat i pèrdua de material.

Tractament: Neteja amb ultrasons per 
eliminar les concrecions terroses. Assecatge 
a l’armari estufa. Neteja mecànica sota lupa 
binocular. Eliminació de clorurs amb banys 
de B-70. Campana d’humitat (48 h). Assecat-
ge a l’armari estufa i inhibició amb timol. 
Consolidació amb PVA.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 5

Tipus d’element: Objecte indeterminat

Quantitat: 11

Material: Plom

Cronologia: Segle II

Estat de conservació: Dipòsits superficials de 
terra i carbonats.

Tractament: Neteja amb ultrasons per 
eliminar les concrecions terroses. Assecatge 
a l’armari estufa. Neteja mecànica amb 
raspall sintètic amb micromotor.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

visió de l’objecte. Fragilitat i pèrdua de 
material.

Tractament: Neteja mecànica amb bisturí 
combinat amb ultrasons per estovar les 
concrecions. La neteja s’ha fet sota lupa 
binocular. Eliminació de clorurs amb banys 
de B-70. Campana d’humitat (48 h). Assecat-
ge a l’armari estufa i inhibició amb timol. 
Consolidació amb PVA.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 3

Tipus d’element: Claus. Fragment de clau i 
objectes indeterminats

Quantitat: 391 

Material: Ferro

Cronologia: Segles II-IV

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb òxids de ferro per tota la 
superfície, deformacions, separació i pèrdua 
de material.

Tractament: Amb l’objectiu d’identificar 
formes de peces de ferro es fa la neteja 
mitjançant banys d’ultrasons per eliminar les 
concrecions terroses. Assecatge a l’armari 
estufa. Neteja mecànica amb microtorn i pro-
jecció de silicat d’alumini amb microabrasí-
metre. Inhibició amb àcid tànnic i protecció 
final amb resina acrílica Paraloid® B-48.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

Clau (1). Tija (1). Clau 
(1). Foto: Aitana Rius

Mirall. Foto: Aitana Rius

Tatxa de sandàlia. Foto: 
Aitana Rius

Tatxa de sandàlia. Foto: 
Aitana Rius

Claus de ferro. Foto: Aitana Rius
Objecte indeterminat de 
plom. Foto: Aitana Rius
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FITXA 6

Tipus d’element: Fragments de vaixella

Quantitat: 59

Material: Ceràmica vidrada de color verd 
manganès, blava catalana i de reflex metàl-
lic

Cronologia: Segle XIV

Estat de conservació: Brutícia superficial, 
dipòsits terrosos, peces fragmentades, 
incompletes, escantells, pèrdua de vidrat i 
pasta ceràmica.

Tractament: Neteja mecànica amb raspall 
sintètic en humit amb una solució mixta 
d’aigua destil·lada i etanol al 50 %. Assecat-
ge a l’armari estufa.

Preventiva: HR entorn del 50-60 % Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C.

FITXA 7

Tipus d’element: Fragments indeterminats

Quantitat: 16

Material: Marbre

Cronologia: Segles I-II

Estat de conservació: Brutícia superficial, 
dipòsits terrosos, peces fragmentades 
incompletes amb pèrdua de material.

Tractament: Neteja mecànica amb raspall 
sintètic en humit amb una solució mixta 
d’aigua destil·lada i etanol al 50 %. Assecat-
ge a l’armari estufa.

Preventiva: HR entorn del 50-60 % Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C.  n Rosa Pereiro 
Camí

Fragments de marbre. Foto: Aitana Rius

Ceràmica de reflex metàl·lic. Foto: Aitana Rius
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Baluard del Migdia. Conservació 
del derelicte i del pou (III) 

Cronologia: Segle XV. Segle XVIII.
Paraules clau: Fusta amarada d’aigua. 
Estabilització. Assecatge. Humidificador. Cera 
hidrosoluble (PEG 4000).

Els treballs que es descriuen a continuació 
responen a la fase final del llarg procés de 
conservació i restauració (2008-2015) de les 
peces de fusta del derelicte i del pou del 
baluard del Migdia de Barcelona. 

A partir de la construcció de la cambra 
d’aclimatació (aGuer, 2016: 252-253) comen-
ça el procés d’assecatge i d’estabilització. En 
primer lloc es marquen els objectius d’humi-
tat i temperatura que es pretenen assolir 
mensualment dins la cambra d’estabilització. 
Per aconseguir una humitat elevada i homo-
gènia a l’interior del recinte, necessària a 
l’inici del procés d’assecatge, es reparteixen 
sis humidificadors ultrasònics que, instal·lats 
dins de recipients amb aigua osmotitzada, 
produeixen una nebulització mitjançant 
vibracions d’alta freqüència. Els humidifica-
dors es connecten al corrent elèctric a través 
d’un temporitzador programat per regir les 
hores de funcionament. Amb l’objectiu de 
conèixer en tot moment la temperatura i la 
humitat relativa a l’interior de la cambra, 
s’instal·len dos termohigròmetres registra-
dors a diferents llocs (data loggers EL-USB-2-

LCD de la marca Lascar Electronics). 
Posteriorment, se’n col·loquen dos més 
(Testo Saveris H3D) a l’exterior per compa-
rar les fluctuacions climàtiques entre tots dos 
ambients.

Al terme d’aquests passos, s’estableix una 
rutina per avaluar les dades proporcionades 
pels termohigròmetres. Un cop a la setmana 
es comproven els registres per verificar que 
tot el procés d’estabilització segueix els 
paràmetres que s’han marcat a la gràfica 
teòrica. La informació obtinguda dóna les 
pautes per decidir augmentar o abaixar 
les hores de funcionament dels humidifica-
dors. Així, durant els primers mesos d’aquest 
procés, els humidificadors passen de funcio-

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 del Migdia. 
Conservació del derelicte 
i del pou (III)

Codi
096/06

Promotor
Institut de Cultura de 
Barcelona / Ajuntament 
de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció arqueològica
Mikel Soberón Rodríguez

Treballs de conservació-
restauració
Cati Aguer Subirós

Organisme 
col·laborador
Museu Marítim de 
Barcelona (MMB)

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Cati Aguer, MMB, Servei 
d’Arqueologia

Mes Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov.

HR (%) 90 87 84 81 78 75 72 69 66 63 60 58

T (°C) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Objectius de temperatura i humitat relativa que es pretenen assolir durant el procés d’estabilització. Elaboració: Cati 
Aguer

Humidificadors d’ultrasons dins la cambra 
d’estabilització. Foto: Cati Aguer

Data logger dins la cambra d’estabilització. Foto: Cati 
Aguer

Termohigròmetre dins la cambra d’estabilització. Foto: 
Cati Aguer
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Gràfica d'estabilització o assecatge controlat

0

50

100

Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov.

Mesos

H
R 

(%
) T

(º
C)

HR (%)

T (°C)

Valors reals de 
temperatura i humitat 
relativa obtinguts durant 
el procés d’estabilització. 
Elaboració: Cati Aguer

En aquesta gràfica, que va des del mes de 
desembre del 2014 fins al novembre del 2015, 
es pot apreciar com va disminuint la humitat 
relativa de la cambra. El mes d’abril s’hi 
troba un pic corresponent al trasllat de les 
peces del CASC a la nova cambra del Museu 
Marítim de Barcelona. Malgrat les mesures 
de conservació preventiva (aGuer, 2016: 253) 
per al moviment de les peces, les condicions 
climàtiques van fluctuar. A partir d’aquí, les 
fustes tractades comencen un nou procés 
d’aclimatació.

En resum, el procés comença amb una 
humitat relativa elevada d’entre el 90 i  
el 80 % i s’ha anat reduint progressivament 
fins a arribar al voltant del 60-55 %. Aquests 
són els paràmetres de confort, els quals 
permetran que les fustes tinguin un bon 
ambient de conservació i una perdurabilitat 
en el temps. 

En paral·lel al control climàtic, hebdomadà-
riament s’ha fet el seguiment de les fustes 
testimoni (aGuer, 2014: 188), controlant-ne 
diferents aspectes com ara pèrdua de massa 
mitjançant pesatge, possibles moviments de 
contracció-dilatació amb la presa de mesures 
dels punts de referència, taxa d’humitat a 
l’interior de la fusta amb l’aparell correspo-
nent (Testo 606-1®) i observacions visuals 
mitjançant comparativa de fotografies. Amb 
les dades que es recullen es verifica que,  
a mesura que la humitat relativa de dins de 
la cambra baixa, les fustes perden humitat a 
l’interior i, en conseqüència, perden pes. 
Malgrat això, els punts de referència són 
estables. Al terme del procés d’assecatge de 
les fustes arqueològiques, aquestes fustes 
romanen dins la cambra d’estabilització amb 
l’envelat obert, ja que s’ha arribat a l’equili-
bri amb l’ambient exterior de la sala. 

Tot i que el procés d’estabilització ha con-
clòs, la conservació d’aquestes peces reque-

nar setze hores diàries a fer-ho cinc hores 
diàries de manera intermitent i cal anar 
afegint aigua osmotitzada als recipients a 
mesura que s’evapora. A la meitat del procés, 
els humidificadors es desconnecten total-
ment, però es deixen els recipients d’aigua. 
Al final del procés, aquests recipients són 
extrets de la cambra i es passa a obrir i tancar 
el plàstic de l’envelat (entre uns 5 i 10 cm) en 
funció del percentatge d’humitat relativa que 
es vol obtenir. D’aquesta manera s’aconse-
gueix que la humitat baixi gradualment. Des 
del mes de juliol del 2015, la lectura del 
termohigròmetre situat fora de la cambra ha 
permès comprovar que la humitat relativa de 
la sala té petites variacions que influeixen 
dins la cambra, però que no arriben a 
provocar una baixada sobtada de la humitat 
relativa de l’interior. Setmana rere setmana, 
s’elabora una gràfica real on queden reflecti-
des les mitjanes mensuals extretes de les 
lectures que donen els termohigròmetres 
introduïts dins i fora de la cambra. 

Mes Des. Gen. Febr. Març Abr. Maig Juny Jul. Ag. Set. Oct. Nov.

HR (%) 79,44a 79,83a 78,88a De l’1 al 10: 
80,24a

82,68b

85,5c

78,33b

79,5c

74,26b

75,1c

71,05b

70,9c

69,12b

70,0c

67,15b 63,74b 59,87b

Del 19 al 27: 
75,72b

El 18: 81,5c

T (°C) 16,98a 16,13a 16,09a De l’1 al 10: 
17,29a

21,70b

21,9c

22,12b

22,5c

22,48b

23,1c

22,98b

24,3c

23,83b

24,0c

23,28b 22,35b 21,50b

De 19 al 27: 
21,54b

El 18: 18,2c

a. Dades extretes dels tres termohigròmetres del SAM de Girona per Jordi Nogués, 
responsable dels Serveis Tècnics de Museus de Girona, Agència Catalana de Patrimoni de la 
Generalitat de Catalunya.

b. Dades extretes del termohigròmetre del Museu Marítim de Barcelona amb l’ajuda de les 
tècniques en conservació preventiva i restauració del Museu Marítim: Teresa Sala, Cristina 
Latorre i Carme Vázquez

c. Dades extretes del termohigròmetre del Servei d’Arqueologia de Barcelona per Montserrat 
Pugès, tècnica responsable, i Kusi Colonna-Preti, col·laboradora externa del Servei 
d’Arqueologia de Barcelona.

Gràfica de temperatura i 
humitat relativa del procés 
d’estabilització. 
Elaboració: Cati Aguer

Gràfica d'estabilització o assecatge controlat
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reix, com qualsevol altra peça de museu, una 
observança activa. A fi d’efectuar el control 
preventiu d’aquests elements es descriuen 
algunes accions que caldrà emprendre: 

 – Al magatzem és aconsellable tapar les 
peces amb un teixit no teixit de polietilè, 
que eviti l’entrada de pols i, alhora, 
permeti la circulació de l’aire, per no 
crear un ambient estanc que pugui 
provocar condensació.

 – En algunes de les peces actualment han 
quedat petites restes de PEG, de tacte 
cerós i color blanquinós. Es recomana no 
eliminar-les fins que arribi el moment 
d’exposar les peces.

 – Per eliminar el PEG es pot utilitzar la 
projecció d’aire calent, controlant  
la temperatura i la intensitat de projecció. 
Les restes de cera estovada es poden 
absorbir amb paper cel·lulòsic. També es 
pot utilitzar una esponja natural o draps 
de cotó mullats amb aigua calenta, però 
ben escorreguts. 

 – La humitat relativa ambiental ha d’estar 
entre el 55 i el 60 %. Si es depassa aquest 
límit, el PEG pot emigrar cap a l’exterior 
en forma de petits punts cerosos de color 
blanquinós.

 – La temperatura ha d’estar entre 18 i 20 °C. 

 – S’ha d’evitar la llum directa del sol per 
prevenir un excessiu ressecament de la 
fusta. 

 – S’ha d’evitar l’acumulació de pols, no tan 
sols per una qüestió estètica, sinó també 
perquè si aquesta pols s’acumula pot ser 
difícil d’eliminar, ja que el consolidant 
utilitzat, com que és una cera sintètica, té 
força capacitat d’adhesió.

n Cati Aguer Subirós

Mesura de la taxa d’humitat a l’interior de la fusta, amb 
l’aparell de mesurament Testo 606-1®. Quaderna. Foto: 
MMB

A l'esquerra, pesatge 
testimoni. Quaderna. 
Foto: MMB

A la dreta, presa de 
mesures dels punts de 
referència. Quaderna. 
Foto: MMB
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Baluard del Migdia. Restauració 
d’una espasa 

Cronologia: Segle XV.
Paraules clau: Baluard del Migdia. Espasa. Ferro. 
Restauració. Mineralització.

Els estudis i els treballs que acompanyen  
una intervenció arqueològica poden dila-
tar-se en el temps per motius diversos i 
perdre la sensació de novetat que sovint 
desperta una troballa arqueològica. L’espasa 
fa reviure l’actuació al baluard del Migdia 
iniciada l’any 2006, on, juntament amb 
moltes altres descobertes, es recupera 
l’escullera de la Santa Creu —1477-1487—, 
construïda per dotar la ciutat d’una estructu-
ra portuària important (soberón, 2010). 
L’escullera proporciona recer a diferents 
objectes localitzats enmig dels grans blocs de 
pedra com ara l’espasa, aixes, algunes 
dagues i fragments de cordes, la restauració 
dels quals ha resultat un procés llarg i 
complex. El tractament d’aquests objectes es 
determina pel seu estat de conservació, 
summament relacionat amb les condicions 
marines en què han perviscut. Factors com 
ara l’aigua i la seva salinitat, entre d’altres, fan 

que la corrosió dels metalls es desenvolupi de 
manera diferencial segons la seva naturalesa,  
i s’estableix el mecanisme de corrosió galvàni-
ca mitjançant el qual el metall menys noble 
—en aquest cas, el ferro— se sacrifica en 
benefici de la protecció dels altres metalls. 
Això explica la poca presència de la part de 
la fulla de ferro de l’espasa i d’algunes de les 
dagues, i també la conservació de matèria 
orgànica, que és absorbida pels òxids de 
ferro en la seva estructura. Aquest és el cas 
de la conservació de bona part de la beina de 
cuir de l’espasa, totalment mineralitzada. 

Descripció i estat de conservació

Es tracta d’una peça del segle xv, composta 
d’una fulla d’acer de secció lleugerament 
romboïdal i mànec en forma de creu amb 
dolces o guardes arrodonides i acabada  
amb un pom esfèric. El mantí presenta un fil 
de bronze enrotllat a manera de decoració. 
Es conserva part de la beina de cuir amb 
acabat de ferro a la part superior de l’obertu-
ra (soberón, 2009).

En el moment de la intervenció, la peça es 
presenta com una amalgama de concreció 
feta d’òxid de ferro amb sorra i inclusió de 
pedres de diferents grandàries, de gruixària 
i pes importants. A fi d’identificar la forma i 
l’estat de la peça es fan radiografies que ens 
permeten veure que el ferro està oxidat i 
laminat i té pèrdues importants que afecten 
l’estabilitat de la peça. Com a mesura 
preventiva abans de poder intervenir, 
l’espasa es conserva submergida en aigua per 
mantenir les condicions de soterrament i 
intentar el seu dessalatge gradual.

Tractament de conservació i restauració

El primer pas del tractament consisteix en 
l’assecatge progressiu i controlat de la peça. 
Aquest assecatge es fa a partir de la combina-
ció de banys d’aigua i alcohol en proporcions 
cada vegada més reduïdes d’aigua fins a 
arribar a un bany en alcohol al 100 % du- 
rant 24 hores i, en darrera instància, fer 
l’assecatge a temperatura ambient.

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 del Migdia. 
Restauració d’una espasa

Codi 
096/06

Promotor/Propietari
Servei d’Arqueologia de 
Barcelona / Ajuntament 
de Barcelona

Empresa d’arqueologia
Codex, Arqueologia i 
Patrimoni, SCCL

Direcció tècnica
Mikel Soberón Rodríguez

Treballs de conservació-
restauració 
Àbac. Conservació-
Restauració, SL

Equip
Maria Molinas Daví

Estat dels treballs 
Finalitzats

Fotografia 
Maria Molinas, Servei 
d’Arqueologia

Escullera de la Santa Creu. Foto: Servei d’Arqueologia



Treballs de conservació i restauració | 233

Com a tractament final s’han inhibit les  
parts metàl·liques amb un bany d’àcid 
tànnic al 5 % barrejat amb alcohol, aplicat 
amb pinzell. La consolidació s’ha fet mitjan-
çant un bany de Paraloid B-44® al 2 %, 
dissolt en acetona. En algunes zones de la 
beina de cuir s’ha insistit en la consolidació 
amb Paraloid al 5 % en acetona i aplicat amb 
pinzell. Les zones reintegrades o reforçades 
amb la resina i l’estuc s’han igualat cromàti-
cament amb pintures acríliques.  n Maria 
Molinas, Montserrat Pugès
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Assecada la peça s’inicia el procés per 
eliminar la concreció sòlida, i d’un impor-
tant volum amb diferents sistemes mecànics. 
S’han projectat àrids a pressió —corindó i 
silicat— fins a reduir al màxim el gruix de la 
concreció. A continuació s’ha treballat amb 
el micromotor i la turbina recta utilitzant 
broques de diamant, fins a arribar a la 
superfície de la peça.

Durant aquest procés s’ha observat que 
algunes parts de ferro estaven pràcticament 
perdudes però que la concreció conservava, 
en negatiu, la forma de la peça original. 
Aquesta forma s’ha aprofitat com a motlle 
per reproduir les parts mancants escolant la 
resina epoxi, Araldit®2020. D’altra banda, 
les zones amb llacunes o molt debilitades 
s’han reproduït o reforçat amb un estuc 
mal·leable de base epoxídica, Balsite®K. Els 
fragments de ferro solts o fracturats s’han 
unit amb la mateixa resina.

Espasa abans de ser restaurada. Foto: Maria Molinas

Detall de la fulla de l’espasa dins la beina. Foto: Maria Molinas

Espasa restaurada, on es pot observar la deformació de la fulla. Foto: Maria Molinas

Acabats finals de la restauració. Foto: Maria Molinas

Espasa restaurada. Foto: Maria Molinas

Espasa restaurada, detall del mànec. Foto: Maria Molinas
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Plaça del Duc de Medinaceli, 1-1b 
Carrer Nou de Sant Francesc, 29-31

Cronologia: Segles I-III. Segles XVII-XIX.
Paraules clau: Ceràmica. Importació. Neteja. 
Consolidació.

Durant l’any 2015 s’ha finalitzat la segona 
fase de restauració centrada en el material 
ceràmic exhumat a la intervenció arqueològi-
ca realitzada entre els anys 2012 i 2013.  
La primera fase dels treballs va concloure  
el 2014 (Parra et al., 2016: 263-274) i aquests 
treballs quedaran completats amb la presen-
tació dels resultats un cop finalitzi el tracta-
ment de les fustes procedents dels pous 
medievals, encara en curs.

De tot el material ceràmic obtingut, només 
s’ha tractat al laboratori aquell que es va 
considerar que necessitava un tractament de 
neteja i consolidació específic donat el seu 
estat de conservació (alta fragmentació, 
descohesió del vidriat, clivellatges, etc.)  
i, d’aquesta manera, facilitar-ne la identifica-
ció i l’estudi.

De l’època romana imperial (segles i-iii dC) 
es pot destacar un conjunt de llànties de  
disc de cos circular (tretze de pràcticament 
senceres i diversos fragments). Quatre 
d’aquestes llànties presenten clarament  
les marques del terrissaire: LMADIEC,  
LFABRICMAS (taller italià a prop de Roma), 
CIUNDRAC (taller nord-africà i amb filials 
per Hispania).

La zona que ha proporcionat més materials 
ceràmics correspon a un dels cinc pous 
d’aigua dolça del palau dels Montcada-Car-
dona, en concret d’un pou rectangular d’è- 
poca medieval de 3 per 2 m de costat i 3 m 
de potència (UE 1292). Inclou ceràmica 
comuna i sobretot vaixella de taula i de luxe 
procedent d’importacions (València —l’Al-
cora—, França, Itàlia o Xina), a més de peces 
d’elaboració local amb influència francesa o 
italiana. Aquest tipus de material ceràmic 
d’importació també s’ha localitzat en altres 
excavacions de la ciutat de Barcelona (Born, 
Mercat de Santa Caterina, Valldonzella-Mon-
talegre, avinguda de la Catedral, etc.), fet 
que evidencia la important activitat comer- 
cial de la ciutat entre els segles xvi i xviii, que 
permetia als més rics seguir les modes  
que s’estenien per tot Europa. Entre les peces 

recuperades predominen les importacions 
italianes (Ligúria, Toscana, etc.).

Estat de conservació

Com és propi del material que ha romàs 
enterrat, la ceràmica presentava concrecions 
terroses, tant la que té una superfície llisa 
donada pel revestiment vidriós com la que té 
una superfície més rugosa —sense revesti-
ment o amb engalba. La majoria de les peces 
es presentaven fragmentades i incompletes 
(excepte un tupí i dos bols), alteracions 
associades amb algunes peces amb fissures. 

En el cas de la ceràmica amb revestiment 
vidriós, es podien observar pèrdues o 
despreniments del vidriat o de l’esmalt en 
pràcticament totes les peces. Finalment, hem 
d’esmentar entre les alteracions més fre-
qüents el clivellatge de l’esmalt de totes les 
xicres i les escudelles, llevat de les dues xicres 
de porcellana.

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 
Dèbora Iglesias Bonells, 
Isabel Parra Alé (CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP)

Equip de restauració
Dèbora Iglesias Bonells, 
Isabel Parra Alé

Estat dels treballs
En curs

Fotografia
CRAT, Conservació-
Restauració, SCP

Assessorament en  
la classificació de la 
ceràmica dels segles 
xVI-xVIII

Núria Miró

Olla de ceràmica comuna 
africana de cuina d’època 
romana. Foto: CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP

Llànties de disc llises i 
amb decoració de 
ceràmica clara amb restes 
d’engalba ataronjada, 
marronosa i grisa. 
Cronologia: romana, 
segles i-ii dC. Foto: CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP

Bols de ceràmica de pasta ataronjada amb vidriat 
translúcid a la part interna. Cronologia: segles xvii-xviii. 
Foto: CRAT, Conservació-Restauració, SCP
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Tractament realitzat

S’han fet dos tipus de procediments de 
neteja segons l’estat de conservació:

 – Peces senceres i fragments sense fissures 
ni clivellatges: neteja amb banys d’ultra-
sons durant 30 minuts a una temperatura 
de 20 °C i raspallada posterior de cada 
peça. Per eliminar concrecions més 
resistents es van fer banys amb polifosfat 
sòdic al 10 % i neutralització posterior.

Xicra de porcellana xinesa 
d’època Kangxi decorada 
amb motius vegetals en 
blau sobre un fons blanc. 
Cronologia: 1622-1722. 
Foto: CRAT, Conservació-
Restauració, SCP

Plats de ceràmica de pasta 
clara amb coberta 
estannífera i decorat en 
blau cobalt. Cronologia: 
segona meitat del se- 
gle xviii. Foto: CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP

Xicres de ceràmica 
esmaltada procedent de 
Ligúria (Itàlia). Segell a la 
base del taller de Conrado 
d’Albisola. Cronologia: 
finals del segle xvii 
– principis del segle xviii. 
Foto: CRAT, Conservació-
Restauració, SCP

Escudella de ceràmica 
esmaltada decoració en 
groc i blau. L’Alcora 
(València). Cronologia: 
segle xviii. Foto: CRAT, 
Conservació-Restauració, 
SCP

 – Ceràmica amb recobriment vidriós amb 
clivellatge i amb separació del suport: en 
aquestes ceràmiques es va fer prèviament 
una consolidació puntual del revestiment 
amb Paraloid® B-72 al 2,5 % en acetona 
aplicat amb pinzell. Posteriorment, la 
neteja s’ha fet amb aigua desionitzada i 
etanol al 50 %, aplicat amb hisop de cotó, 
per no afegir humitat a les peces. La unió 
de fragments s’ha fet amb cola nitro- 
cel·lulòsica.

Conservació preventiva

Tot el material s’ha guardat en bosses i 
caixes de polietilè, les quals s’han identificat 
degudament i s’han ubicat a la sala de 
reserva. Es recomanen condicions ambien-
tals entorn del 50-60 % d’humitat relativa  
i 18-20 °C de temperatura.

Es presenta el resultat obtingut cronològica-
ment i per tipologies ceràmiques.  n Isabel 
Parra Alé, Dèbora Iglesias Bonells
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Carrer de l’Esparteria, 8

Cronologia: Baixmedieval. Moderna. 
Contemporània.
Paraules clau: Numismàtica. Vidre. Placa 
decorativa. Conservació.

El conjunt d’elements seleccionat per rebre 
un tractament de restauració el formen una 
placa decorativa de bronze, dues monedes de 
billó, dues de coure i divuit fragments  
de vidre.

Sens dubte, de tot el conjunt, la peça que des-
taca més és la placa decorativa: la decoració 
calada representa un lleó rampant alat, la 
superfície està acabada amb incisions i es 
perceben restes de daurat. En el moment 
d’iniciar el tractament, la placa presentava 
concrecions terroses barrejades amb produc-
tes de corrosió que dificultaven la visió de la 
decoració. A més, s’observava una capa estesa 
de clorurs i pèrdues de matèria. Les mone-
des presentaven les mateixes alteracions que 
la placa. 

El tractament realitzat per a aquestes cinc 
peces de metall ha començat amb una neteja 
mecànica. A continuació s’han eliminat els 
clorurs amb banys d’AMT. Per comprovar 
l’eficàcia del tractament, les peces s’han 
col·locat en una campana d’humitat du- 
rant 48 hores. En absència de nous clorurs, 
s’ha fet la inhibició amb timol i la consolida-
ció amb PVA. Tot el material s’ha guardat  
en bosses i caixes de polietilè degudament 
identificades, les quals s’han ubicat a la sala de 
reserva. Es recomanen condicions ambientals 
entorn del 30 % d’humitat relativa i 18-20 °C 
de temperatura. 

D’entre els divuit fragments de vidre, s’han 
pogut identificar dues formes de recipients: 
un fragment pertanyent a la base d’una copa 
de vidre transparent i cinc fragments de 
vidre blanc formant el coll d’una petita 
ampolla amb nansa, decorat amb filets 
daurats. La resta són fragments que no 
permeten identificar una forma. El conjunt 
presentava concrecions terroses, desvitrifica-
ció i pèrdues de matèria. El tractament s’ha 
limitat a una neteja química amb una solució 
d’alcohol etílic i aigua al 50 %. Els cinc 
fragments del coll s’han unit amb un adhesiu 
cianocrilat.  n Isabel Parra Alé, Dèbora 
Iglesias Bonells
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DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de l’Esparteria, 8

Districte
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Codi
025/15

Promotor/Propietari
Antonio Peral Vicente

Empresa d’arqueologia
Abans Serveis Culturals, 
SL

Direcció tècnica
Albert Castellà Fabré

Treballs de conservació-
restauració
CRAT, Conservació i 
Restauració, SCP

Equip de restauració
Dèbora Iglesias Bonells, 
Isabel Parra Alé

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Dèbora Iglesias Bonells, 
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Plaça de la Gardunya

Cronologia: Bronze Inicial.
Paraules clau: Ceràmica. Concrecions. Neteja. 
Neutralització. Reintegració volumètrica.

El tractament de conservació i restauració 
del lot de ceràmica objecte d’aquest treball 
ha inclòs cinc peces senceres provinents 
d’unitats funeràries i aixovars, sis peces 
fragmentades i 140 fragments ceràmics de 
diverses unitats estratigràfiques. Les peces 
senceres i les fragmentades, de pasta ceràmi-
ca porosa, corresponen majoritàriament a 
vasos, a excepció d’una cassoleta. La finalitat 
de la intervenció ha estat l’exposició d’aquest 
material amb motiu de la mostra temporal, 
organitzada pel MUHBA, sobre el Neolític a 
Barcelona. La intervenció preveia efectuar 
tasques de neteja, consolidació, remuntatge i 
unió de fragments, com també de reintegra-
ció volumètrica i cromàtica d’aquelles peces 
que presenten un millor estat de conservació.

Pel que fa a l’estat de conservació, la pasta 
ceràmica és compacta i sòlida. Superficial-
ment presenta dipòsits terrosos i concrecions 
blanquinoses de gruixos irregulars però en 
general prims i molt durs —en alguns casos, 
reduïts a zones puntuals, i en d’altres, 
cobrint tota la superfície. Algunes de les 
peces fragmentades, tot i que aparentment es 
trobaven en bon estat, presentaven fissures i 
petites pèrdues de material sota els dipòsits 
terrosos.

La neteja de les peces aconsellava determinar 
abans la naturalesa de les concrecions, 
aparentment carbonatades. D’aquesta 
manera, s’ha fet una prova de solubilitat  
amb àcid clorhídric al 10 % diluït en aigua 
destil·lada. L’efervescència resultant ha 
confirmat l’existència d’aquest component.  
A partir d’aquesta informació s’ha determi-
nat portar a terme una neteja química amb la 
neutralització corresponent. En aquest sentit, 
s’ha fet també una cerca bibliogràfica per 
comprovar l’existència de treballs recents i 
establir el tractament de neteja més adequat. 

Partint de la base que les pastes ceràmiques 
no presenten risc de disgregació, s’ha optat 
per un mètode de neteja en banys d’immer-
sió controlats. S’ha utilitzat un agent quelant 

(berducou, 1990: 203), l’hexametafosfat 
sòdic al 5 % en aigua, per complexar i 
dissoldre les concrecions, juntament amb un 
medi alcalí perquè el procés tingui més 
eficàcia, l’hidròxid sòdic al 5 % en aigua 
(baneGas de juan, 2007: 353). Per trencar la 
tensió superficial i afavorir la penetració dels 
agents reactius en les concrecions s’ha afegit 
un tensioactiu, al 0,2 % (Tween® 20). El 
valor de pH de la dissolució resultant ha  
estat 14, altament alcalí. 

Abans de començar el tractament es van fer 
diverses proves per establir un protocol 
d’actuació que determini el temps de remull 
i de concentracions dels agents químics fins a 
arribar a les proporcions i la durada de temps 
que produeixin una eliminació eficaç de les 
concrecions sense posar en risc la pasta 
ceràmica. A diferència d’altres tractaments 
on es van fer servir dissolucions amb tempe-
ratures d’entre 50 i 80 °C (Gibson, 1971: 20), 
en aquest cas s’ha optat per utilitzar aigua 
destil·lada a temperatura ambient.

El procediment ha consistit a submergir  
les peces i els fragments durant 24 hores en 
aigua destil·lada per saturar els porus de les 
pastes ceràmiques (Fernández ibáñez et  
al., 2005: 340). A continuació, s’han eliminat 
fàcilment les concrecions amb un raspall 
suau. La majoria de peces han rebut un únic 
bany. En altres peces, ha estat necessari fer-ne 
dos. La neutralització de la neteja s’ha fet 
submergint la ceràmica en banys d’aigua 
destil·lada durant 24 hores, canviant l’aigua 
després d’haver mesurat la conductivitat de 
cada bany. D’aquesta manera, han estat 
necessaris entre quatre i sis banys de neutra-
lització per arribar a uns valors baixos i 
estables de conductivitat. 

L’assecatge s’ha fet en condicions de tempe-
ratura ambient i, en general, ha tingut una 
durada de 48 hores. 

La consolidació s’ha fet per immersió amb 
resina acrílica Paraloid® B-72 al 2 % en 
acetona, durant uns quants minuts, i s’ha dut 
a terme amb tot el material per evitar la 
progressió de les fissures detectades. 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
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Districte
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Promotor/Propietari
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Barcelona

Empresa d’arqueologia
Conatus Arqueologia, 
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Direcció tècnica
Albert Velasco

Treballs de conservació-
restauració
Valeria Mamczynski 
Guerizoli

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Valeria Mamczynski 
Guerizoli
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La unió de fragments s’ha fet amb resina 
acrílica Paraloid® B-72 al 50 % en acetona. 
L’adhesiu dissolt s’ha traspassat a tubs 
d’alumini amb cànula1 per obtenir una 
millor aplicació i manipulació, a més de 
disminuir l’evaporació del dissolvent  
(Koob, 1986: 9).

La reintegració volumètrica, efectuada tan 
sols en dues peces, s’ha fet amb morter 
hidràulic Artimix® 4 (una part d’Articril 
Resin 6 per tres parts d’aigua en pes). A fi 
d’obtenir un color i una textura adequats 
s’ha emprat arlita —en grans molt prims 
triturats amb un morter— i pols de maó 
vermell, a més de pigments minerals. La 
reintegració cromàtica s’ha fet mitjançant 
estergit amb Articril Resin 6 (una part 
d’Articril per tres parts d’aigua en pes) 
barrejat amb pigments.

Cal destacar que en aquest projecte les 
intervencions de conservació, com ara la 
neteja i la neutralització, han estat cabdals 
per a la futura preservació de les peces. La 
necessitat d’utilitzar una dissolució d’alcali-
nitat tan alta per eliminar les concrecions ha 
tingut com a conseqüència la necessitat 
també d’una neutralització total i eficaç. 
Malgrat que aquesta operació ha estat llarga 
i ha demanat molta precisió, era necessària 
per eliminar fàcilment i completament les 
restes dels productes químics alcalins.  
n Valeria Mamczynski Guerizoli

Plaça de la Gardunya. Després del tractament.

1. Proveïdor: José Mestre, SA, Barcelona.
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Muralla romana. Carrer del 
Sotstinent Navarro 

Cronologia: Segle I – segle XIX.
Paraules clau: Metall arqueològic. Ceràmica. Vidre. 
Material lític. Material ceràmic.

Els materials recuperats a l’excavació i 
restaurats són una motllura i fragments de 
marbres, material de bronze com ara polse-
res, anelles, campana, agulles, nansa i mone- 
des de coure, bronze i plata, fragments de 
vidre, fragments de pintura mural i peces 
d’os.

L’objectiu de la restauració ha estat estabilit-
zar les peces i recuperar al màxim el seu 
aspecte original per donar informació sobre 
la seva naturalesa i cronologia. 

Vidre

S’han restaurat un total de 648 fragments de 
vidre. Es tracta de fragments de forma 
indeterminada de diferents colors. Es poden 
identificar algunes formes com un peu de 
copa o d’altres amb decoració. Tots presenta-
ven brutícia superficial en forma de dipòsits 
terrossos. Destaca un ungüentari del qual 
resta només la base i part del coll, en vidre 
de color blau amb irisacions.

La neteja s’ha fet mecànicament amb hisop 
impregnat en etanol.

Metalls

S’han restaurat tretze monedes de coure, 28 
de bronze i dues de plata. Entre els objectes, 
una de les peces més rellevants és una polsera 
de bronze amb decoració i una fíbula. 
D’altres més petits són anelles, arracades, 
agulles de cap, ganxos, anells i fragments 
indeterminats de bronze i coure. De ferro 
s’han restaurat petits fragments i tres claus i 
objectes de forma indeterminada.

Monedes de coure i bronze

Excepte alguna moneda de bronze, l’estat de 
conservació és deficient, ja que estan molt 
desgastades. La majoria presentaven brutícia 
superficial en forma de concrecions terroses 
i de petites pedres (molt adherides); destaca 
el cas de les monedes de coure, on la superfí-
cie presenta forats i deformacions. Les peces 
estan realitzades amb la tècnica d’encuny.

L’eliminació mecànica a punta de bisturí i 
sota lupa binocular de les concrecions s’ha 
completat amb la immersió en EDTA al 5 % 
en aigua destil·lada. En els casos de concre- 
cions superficials més dures, la neteja s’ha 
combinat amb immersions en hexametafos-
fat sòdic al 10 %.

La gran majoria dels clorurs detectats a la 
cambra d’humitat durant 24 hores s’han 
tractat mitjançant la immersió de la peça en 
un bany de B70 (una hora), amb posterior 
neutralització i assecatge a l’armari estufa  
a 40 °C durant 30 minuts, i un nou control a 
la campana d’humitat (durant 48 hores). En 
el cas de clorurs molt puntuals s’ha aplicat 
localment òxid de plata.

Després de l’assecatge de les peces, s’ha fet  
el procés d’inhibició amb timol al 2 % en 
etanol (dues hores) i s’ha consolidat amb 
PVA al 2 % en etanol (una hora). 

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ 

Ubicació
Carrer del Sotstinent 
Navarro, 12-16

Districte
Ciutat Vella

Nom singular
Muralla romana. Carrer 
del Sotstinent Navarro 
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059/12, 052/13
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BIM/SA / Ajuntament de 
Barcelona

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

Direcció arqueològica 
Jordi Ramos Ruiz

Treballs de conservació-
restauració
Gamarra & Garcia, 
conservació i restauració, 
SL

Equip
Montserrat Soriano 
Presumido, Agustín 
Gamarra Campuzano

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
María José García Mulero



240 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

La nansa de bronze de secció quadrangular i 
extrems doblegats i un anell de bronze molt 
ben conservat també són objectes singulars.

 
Altres peces amb una forma clarament 
identificable són un didal de bronze, una 
arracada i un petit ganxo de coure.

Peces de ferro

Es tracta de claus de ferro realitzats amb la 
tècnica de forja i algun objecte indeterminat 
(escòria). Es poden apreciar òxids en la tota- 
litat de la superfície, com també concrecions 
de terra, cavitats, fissures i deformacions; en 
algun cas, la peça està fragmentada.

La neteja ha consistit en l’eliminació dels 
productes de corrosió per mitjans mecànics 
amb micromotor. Els fragments s’han  
unit amb una resina epòxid. 

Objectes de bronze i coure

Els tractaments aplicats a les peces de bronze 
i coure són similars a les monedes, quant a la 
fase d’inhibició i consolidació. 

Destaquem una fíbula de bronze en molt 
bon estat de conservació. La peça, de forma 
circular amb un element decoratiu inserit al 
centre, presentava fortes concrecions, 
eliminades amb hexametafosfat sòdic  
al 10 % en aigua destil·lada, amb posterior 
neutralització i tractament dels clorurs amb 
AMT.

Una altra peça destacable és una polsera de 
secció rectangular amb decoració incisa en 
forma de línies en diagonal i petits cercles i 
un tancament a manera de frontissa. La peça 
presentava concrecions sobre tota la superfí-
cie. Per eliminar-les s’han fet banys d’hexa-
metafosfat sòdic al 10 % en aigua destil·lada, 
amb posterior neutralització, i s’ha completat 
la neteja de manera manual amb bisturí  
sota la lupa binocular.
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Pintura mural

Es van localitzar 46 fragments de pintura 
mural de diferents colors, entre els quals 
predominava el vermell, però també hi havia 
presència del verd o negre. La neteja s’ha fet 
amb una solució mixta al 50 % d’aigua 
destil·lada i etanol aplicat amb hisop.

Lític

El conjunt el formen un tros de motllura de 
marbre, una mà de morter i diferents 
fragments de diversa tipologia (marbre i 
sílex). Destaca també un conjunt de tessel·les 
de pasta vítria de colors blau, groc i verd,  
i un fragment de mosaic de tessel·les de 
marbre de color blanc i blau grisenc. La nete-
ja s’ha fet amb una solució mixta al 50 % 
d’aigua destil·lada i etanol.

Els processos de conservació preventiva han 
inclòs l’embalatge en bosses de polietilè de 
tanca hermètica i unes condicions ambien-
tals que es resumeixen en temperatures 
d’entre 18 i 20 °C, humitat relativa del 30 % i 
una exposició inferior a 50 lux.

Os

El conjunt del material d’os està constituït 
per nou elements. Una peça singular és un 
mànec d’os amb decoració en forma de línies 
rectes en diagonal i concèntriques. La neteja 
s’ha fet amb una solució mixta al 50 % 
d’aigua destil·lada i etanol. El conjunt també 
inclou una sèrie de sis punxons.
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Les peces s’han netejat mecànicament amb 
raspalls suaus i aigua destil·lada. La unió 
dels fragments s’ha fet mitjançant adhesiu 
nitrocel·lulòsic.  n María José García 
Mulero 
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Ceràmica

El conjunt el formen tres fragments de 
ceràmica sigillata, una llàntia, un tubuli (tub 
de terracota) i una fitxa. La llàntia presenta 
a la part central una decoració amb motius 
florals i animals, està proveïda d’una engalba 
(barbotina de fang) i a la part inferior 
apareix el segell del fabricant.
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Carrer de la Riereta, 4 
Carrer de Vistalegre, 11

Cronologia: Època baixmedieval (segles XIII-
XV). Època moderna (segles XV-XVIII). Època 
contemporània (revolució industrial, anys 
1837-1843). Època contemporània (Guerra Civil 
espanyola).
Paraules clau: Bronze. Recobriment electrolític. 
Cromatge. Niquelatge. Vidre. Material orgànic. 
Conservació.

Entre l’abril del 2007 i el gener del 2009 es 
va dur a terme l’excavació d’aquest solar en 
el qual es van documentar diferents estructu-
res medievals i contemporànies. Els objectes 
que es presenten en aquest Anuari correspo-
nen, en la seva majoria, a l’època contempo-
rània i és necessari prestar-hi una atenció 
específica a causa dels materials que els 
componen. Així, ens trobem davant de 
materials que apareixen com a novetat a 
partir del segle xix, molt usuals en el context 
de l’arqueologia industrial, identificadors 
per la datació i la contextualització dels 
estrats d’aquesta època.

Entre els materials destacats que trobem en 
aquest conjunt hi ha una sèrie d’objectes 
metàl·lics amb un recobriment d’un altre 
metall, segurament níquel o crom. Aquestes 
cobertures tenen la voluntat de donar als 
objectes un aspecte més lluent i alhora 
protegir-los de la corrosió amb un mètode 
econòmic. Els cromatges i els niquelatges 
sobre els metalls es comencen a produir de 
manera habitual al darrer terç del segle xix. 
Primer apareixen els niquelatges i, uns 
quants anys més tard, al primer terç del 
segle xx, es comencen a comercialitzar a 
Anglaterra i Alemanya els primers cromatges 
de qualitat, més resistents que els recobri-
ments amb níquel, per protegir el ferro i 
l’acer. El procediment incloïa en ambdós 
casos el dipòsit d’una capa de coure com a 
interfície entre el metall de base i el recobri-
ment de superfície (julvé, 2009: 231). 

Atenent aquestes cronologies i la tipologia 
dels objectes recuperats, ens inclinem a 
pensar que els materials en aquest cas devien 
estar niquelats, però caldria la confirmació 
d’una anàlisi de composició metal·logràfica 
per poder fer aquesta afirmació.

A l’efecte de conservació, aquestes cobertures 
electrolítiques han estat considerades un estrat 
superficial de l’objecte i s’ha vetllat per la seva 
preservació durant el tractament d’estabilitza-
ció del metall. n  Irene García Alonso

METALLS

FITXA 1 1 

Tipus d’element: Monedes

Quantitat: 2

Material: Billó

Cronologia: Cruzado d’Enric II (1368-1379). 
Dobler o diner de Mallorca (segle XVI)

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la identificació de les monedes.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
productes de corrosió amb banys d’àcid 
fòrmic. Inhibició per immersió en timol  
al 2 % en etanol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 2 

Tipus d’element: Monedes

Quantitat: 2

Material: Plata / Bronze amb bany de plata

Cronologia: Diner de Barcelona de Ferran II 
(1479-1516). Dues pessetes falses de 1870 del 
Govern Provisional

DADES DE LA 
INTERVENCIÓ

Ubicació
Carrer de la Riereta, 4 / 
Carrer de Vistalegre, 11

Districte
Ciutat Vella

Codi
008/07

Promotor/Propietari
Vista Alegre Bcn 11, SL

Empresa d’arqueologia
Arrago SL, Arqueologia i 
Patrimoni

Direcció arqueològica
José Manuel Vicente

Treballs de conservació-
restauració
Irene García Alonso, Adda 
Maia Estrán 

Estat dels treballs
Finalitzats

Fotografia
Irene García Alonso, Adda 
Maia Estrán 

1. Agraïm a Montserrat Berdún Colom la seva col·laboració 
en la identificació de monedes i l’aportació bibliogràfica 
relacionada.
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FITXA 4

Tipus d’element: Monedes (109). Botó (1)

Quantitat: 110

Material: Bronze

Cronologia: Conjunt amb data de tancament 
vers el 1861. Peces identificables correspo-
nents al període entre principis del segle xvii 
i el segon terç del segle xix.

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
impedeixen la visió de l’encuny. Mineralitza-
ció. Pèrdua de matèria.

Tractament: Primera neteja del conjunt 
mitjançant bany d’ultrasons. Selecció de 38 
peces amb viabilitat de recuperar la llegibili-
tat. Neteja mecànica. Eliminació de produc-
tes de corrosió amb banys perllongats, 
durant set mesos, en sesquicarbonat sòdic  
al 5 % en aigua destil·lada. Inhibició per 
immersió en timol al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 ºC.

FITXA 5

Tipus d’element: Rellotges de butxaca (2). 
Didal (1)

Quantitat: 3

Material: Aliatge de coure amb recobriment 
electrolític (crom o níquel)

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la identificació de les monedes. 
Pèrdua de material.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
productes de corrosió amb banys d’àcid 
fòrmic i fricció amb un drap de cotó amb 
bicarbonat sòdic humitejat amb alcohol 
etílic. Inhibició per immersió en clorofil·la  
al 0,1 % en etanol i consolidació amb alcohol 
de polivinil (PVA) al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 3 

Tipus d’element: Monedes (20). Fitxa 
monetària (1)

Quantitat: 21

Material: Bronze

Cronologia: Segle XVI. Segle XX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la identificació de les monedes. 
Clorurs actius.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
productes de corrosió amb banys d’AMT 
(GanoKar, 1988) i B70 —Mètode Thouve-
nin— (Mourey, 1987). Inhibició per immer-
sió en timol al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.
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Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 7

Tipus d’element: Placa amb ganxo (1). 
Ganxos (2)

Quantitat: 3

Material: Fibrociment d’amiant. Bronze

Cronologia: Principis del segle XX

Estat de conservació: Brutícia superficial i 
taques sobre la placa de fibrociment d’ami-
ant. Pèrdua de material. Concrecions 
terroses barrejades amb productes de 
corrosió que dificulten la visió de la superfí-
cie sobre els ganxos. Deformacions.

Tractament: Neteja mecànica del fibroci-
ment d’amiant. Consolidació amb resina 
acrílica —Paraloid B72— al 5 % en acetona. 
Neteja mecànica dels ganxos. Inhibició per 
immersió en timol al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

Cronologia: Principis del segle xx

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de la superfície. Recobri-
ment metàl·lic molt fràgil.

Tractament: Neteja mecànica. Banys d’AMT 
i B70 per a l’eliminació de clorurs. Banys 
d’EDTA (Mourey, 1987) per a l’eliminació de 
carbonats. Inhibició per immersió en timol 
al 2 % en etanol.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 6

Tipus d’element: Esterilitzador de material 
quirúrgic a la flama

Quantitat: 1

Material: Aliatge de coure amb recobriment 
electrolític (crom o níquel). Teixit

Cronologia: Principis del segle XX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de la superfície. Deforma-
ció. Soldadura de les frontisses pels produc-
tes de corrosió. Fràgil recobriment metàl·lic.

Tractament: Desacoblament de les parts. 
Neteja mecànica en sec de les parts tèxtils. Ne-
teja mecànica i química de les parts metàl·li-
ques. Banys d’AMT i B70 per a l’eliminació de 
clorurs. Banys d’EDTA per eliminar els 
carbonats. Inhibició per immersió en timol  
al 2 % en etanol. Acoblament de les parts.



246 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2015

FITXA 9

Tipus d’element: Culleres

Quantitat: 2

Material: Alpaca

Cronologia: Dos primers terços del segle XX

Estat de conservació: Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de la superfície.

Tractament: Neteja mecànica. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

VIDRE

FITXA 10

Tipus d’element: Ampolles

Quantitat: 45

Material: Vidre

Cronologia: Mitjan segle XIX – segon terç 
del segle XX

Estat de conservació: Brutícia superficial. 
Irisacions. Esquerdes. Fractures.

FITXA 8

Tipus d’element: Anella (1). Aplic (1). 
Botons (3). Campanes (2). Canelobre (1). 
Cassó (1). Cilindre (1). Clau (2). Didals (3). 
Indeterminats (13). Làmpada (1).  
Plaques (8) 

Quantitat: 37 

Material: Bronze

Cronologia: Segles xvii-xx

Estat de conservació:1 Concrecions terroses 
barrejades amb productes de corrosió que 
dificulten la visió de la superfície. Deforma- 
cions. Pèrdua de material.

Tractament: Neteja mecànica. Eliminació de 
productes de corrosió amb banys d’AMT i 
B70. Inhibició per immersió en timol al 2 % 
en etanol. 

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

1. Tretze dels objectes són sotmesos exclusivament a una neteja mecànica.
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Quantitat: 11

Material: Os (8). Fusta (1). Plàstic (2)

Cronologia: Mitjan segle XIX – segon terç 
del segle XX

Estat de conservació: Dipòsits superficials de 
brutícia. Concrecions terroses. Esquerdes. 
Fractures. Pèrdua de material.

Tractament: Neteja mecànica suau en sec. 
Neteja mecànica amb palet i cotó amb aigua 
destil·lada i alcohol etílic.

Preventiva: HR entorn del 50-55 %. Tempe-
ratura entorn dels 18-20 °C.
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Tractament: Neteja amb banys d’ultrasons 
dels dipòsits superficials amb aigua destil·la-
da i sabó no iònic. Unió de fragments amb 
adhesiu cianocrilat.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

FITXA 11

Tipus d’element: Fragments

Quantitat: 99

Material: Vidre

Cronologia: Segle XV – segon terç del  
segle XX

Estat de conservació: Brutícia superficial. 
Irisacions. Esquerdes. Fractures. 

Tractament: Neteja mecànica en sec. Neteja 
mecànica amb palet i cotó amb aigua 
destil·lada i alcohol etílic.

Preventiva: HR entorn del 30 %. Temperatu-
ra entorn dels 18-20 °C.

MATERIAL ORGÀNIC

FITXA 12

Tipus d’element: Botons (3). Dena (1).  
Fitxa (1). Indeterminat (1). Pintes (2).  
Placa (1). Raspall (1). Ventall (1) 
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Carrer de Riudarenes, 5-7-9

Cronologia: Segles I-IV. Segles XIII-XVIII. Segle XIX.
Paraules clau: Metall. Moneda. Anell. Pintura mural.

Durant els treballs d’excavació arqueològica i 
associat a un estrat d’anivellament de terra 
s’ha recuperat, entre d’altres, un important 
volum de fragments de pintura mural. 
També s’ha recuperat un conjunt de 29 
monedes de coure, bronze i plata, i un anell. 
Tots aquests materials han rebut un tracta-
ment específic de neteja i estabilització amb 
l’objectiu de fer-ne l’estudi i assegurar-ne la 
preservació. 

Pintura mural

La pintura mural recuperada correspon a 
fragments de petites i mitjanes dimensions 
que han perdut la seva funció original per 
farcir un gran esvoranc de terreny, possible-
ment per aconseguir un nivell determinat de 
la calçada localitzada. Els fragments devien 
pertànyer als revestiments d’alguna edifica-
ció anterior de la qual no tenim constància. 
Sembla que la finca fou plenament urbanit-
zada a partir del segle iii dC, quan la calçada 
esdevingué un carrer fora el recinte emmu-
rallat de la ciutat i es bastiren edificacions 
possiblement vinculades a magatzems o a 
estances relacionades amb la gestió de 
mercaderies (Moreno, 2016).

El procés de conservació va començar en el 
mateix moment de la troballa i es va estimar 
convenient la presència del conservador-res-
taurador in situ per fer les tasques d’extracció 
i embalatge per al transport de la pintura.

Les restes de pintura estan fragmentades i 
amuntegades les unes sobre les altres, 
compactades amb la terra. Els fragments són 
de diferents grandàries i presenten dipòsits 
superficials de terra i bioalteracions. Alguns 
tenen connexió entre si i estan propers, cosa 
que facilita la identificació de fragments més 
grans. S’aprecien restes de color (vermell, 
negre, blau sobre fons blanc), en una decora-
ció d’estil lineal, amb franges de diferent 
amplada. Les restes de pintura mural estan 
realitzades amb morter de calç i sorra en 
diferents estrats de granulometria variada; 
de més gran a més fi segons s’apropa a la 
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Troballa de l’acumulació de fragments de pintura mural. 
Foto: María José García

Detall dels fragments de pintura. Foto: María José García 

Detall dels fragments de pintura. Foto: Montserrat 
Soriano
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un sol conjunt, dins del material de l’excava-
ció, atès el canvi d’utilitat, de parament a 
material de reompliment, descontextualitzat 
del seu suport.

En el procés de conservació no s’ha aplicat 
cap tipus de consolidant, ni tractament sobre 
la superfície, atès el bon estat de conservació 
i en previsió d’un projecte de museïtzació o 
tractament d’alguns fragments més significa-
tius. El material, doncs, està preparat per 
estudiar-lo, pel que fa a la composició, la 
tècnica i l’estil decoratiu. 

Els elements enterrats poden preservar-se 
sense alteracions durant molt de temps, ja 
que es troben en condicions d’humitat i 
temperatura estables. En el moment de 
l’excavació i l’extracció, però, pateixen l’efec- 
te d’un ambient nou i de les variacions 
termohigromètriques que es produeixin en 
aquell moment (temperatura, llum i humi-
tat). La intervenció de conservació immedia-
ta i adequada d’aquest material ha implicat 
reduir els efectes d’aquestes variables. En 
aquest cas, les pintures es troben a l’interior 
d’un edifici que les ha protegit, per exemple, 
de la llum i la temperatura directes del sol.

El deteriorament dels materials es deu a 
agents físics, químics i biològics que entren 
en contacte amb l’objecte des del moment 
que queda enterrat. L’objecte, de fet, assoleix 
un equilibri, interromput en el procés 
d’extracció, moment en el qual els diferents 
agents començaran una tasca desintegrado-
ra. El procés d’assecatge i pèrdua d’humitat 

superfície. Estan pintades amb la tècnica de 
pintura al fresc, fet que implica que sobre 
l’última capa de morter en humit es va 
aplicar la pintura, que, en general, es troba 
en un bon estat de conservació.

El treball d’extracció ha estat laboriós, atès 
que requereix meticulositat durant el procés. 
Fragment a fragment s’han separat entre si i 
de la terra per mitjans mecànics (paletines  
i espàtules).

S’han desmuntat els diferents estrats i s’han 
eliminat les deposicions terroses que envol-
ten els fragments i que les tenen fixades i 
compactades entre si. Amb l’ajuda del pinzell 
s’ha efectuat una primera neteja, tant de la 
capa pictòrica com de la part posterior.

Alguns grups de fragments s’han engasat 
amb gasa de niló i Paraloid B-72 al 10 % 
diluït en acetona.

Els fragments s’han dipositat en caixes/safates 
de plàstic apilable (referència núm. 6405C, 
calaix de 600 per 400 per 55 mm de color 
blanc de Congost Plastic, SA).

Un cop al laboratori, els fragments s’han 
netejat mecànicament de la brutícia superfi-
cial en sec amb paletines. Posteriorment, s’ha 
fet una neteja en humit amb una solució 
mixta d’aigua i alcohol en proporció 1/1 
amb palets de fusta i cotó. Alguns fragments 
han estat enganxats amb cola nitrocel·lulòsi-
ca. Les caixes han estat netejades i s’hi han 
tornat a ubicar els fragments, agrupats per 
UE corresponent. 

Com a conclusió, el procés d’extracció i 
neteja ha permès tractar aquest material com 

Procés d’extracció dels 
fragments. Foto: 
Montserrat Soriano

Ompliment de les caixes. Foto: María José García 
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hores. En el cas de clorurs molt puntuals, 
s’ha aplicat localment òxid de plata.

Després de l’assecatge de les peces, s’ha fet el 
procés d’inhibició amb timol al 2 % en 
etanol, aproximadament durant dues hores,  
i s’ha consolidat amb PVA al 2 %, per 
immersió, en etanol. n  María José García 
Mulero
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afavoreix aquests processos negatius, a causa 
de la concentració de sals solubles vers la 
superfície i la possible aparició del procés de 
cristal·lització. Aquest mecanisme de deterio-
rament, provocat per la seva permanència 
sota terra, es produeix sobretot en les 
superfícies decorades (pintures murals, 
estucs o altres).

Metalls. Monedes de coure i bronze

Excepte alguna moneda de bronze, l’estat de 
conservació d’aquestes monedes és deficient, 
ja que es troben molt desgastades. La majoria 
presentaven brutícia superficial en forma de 
concrecions terroses i de petites pedres (molt 
adherides). Destaca el cas de les monedes de 
coure, la superfície de les quals presenta 
forats i deformacions. 

L’eliminació mecànica a punta de bisturí i 
sota lupa binocular de les concrecions s’ha 
completat amb la immersió en EDTA al 5 % 
en aigua destil·lada. En els casos de concre- 
cions superficials més dures, la neteja s’ha 
combinat amb immersions en hexametafos-
fat sòdic al 10 %.

La gran majoria dels clorurs detectats a la 
cambra d’humitat durant 24 hores s’han 
tractat mitjançant la immersió de la peça en 
un bany de B70 durant una hora, amb 
posterior neutralització i assecatge a l’armari 
estufa a 40 °C durant 30 minuts. Posterior-
ment, s’ha tornat a controlar l’eliminació de 
sals sota campana d’humitat durant 48 

Trasllat i dipòsit del 
conjunt de caixes amb el 
material. Foto: María José 
García
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Fotogrametria aplicada a la 
conservació i la restauració

Paraules clau: Fotogrametria. Patrimoni. Model 
fotorealista. 3D. Conservació.

Introducció 

Aquest article recull de manera resumida els 
àmbits d’ús més generals de les eines 3D 
aplicades al camp de la conservació i la 
restauració, fent èmfasi especialment en  
la tècnica de la fotogrametria i el procés que 
ens permet generar models virtuals tridi-
mensionals d’objectes o escenaris reals a 
partir de la comparació d’imatges adquirides 
mitjançant càmeres fotogràfiques digitals des 
de diferents punts de vista.

Eines 3D aplicades al patrimoni

Les noves tecnologies 3D estan esdevenint 
eines de gran utilitat per a l’estudi, l’anàlisi, 
la preservació i la divulgació del patrimoni 
cultural. Tant és així que, ja el 2006 amb la 
Carta de Londres (denard, 2006) i el 2011 
amb els Principis de Sevilla (lóPez-MencHero, 
Grande, 2011), es donen pautes per promou-
re l’ús d’aquestes noves tecnologies, com 
també l’elaboració de directrius i criteris dels 
diferents mètodes de representació.

Actualment s’estan aplicant aquestes eines 3D 
en el món de la conservació i la restauració, 
concretament en els camps següents de 
manera molt adequada:

 – Reconstruccions virtuals d’obres, monu-
ments o ciutats desaparegudes, com la 
ciutat de Pompeia a Itàlia (dell’unto et 

al., 2013) o destruïts recentment a causa 
de guerres o catàstrofes naturals, com les 
obres del museu de Mosul o el terratrèmol 
de Nepal (vincent, couGHendur, 2015).

 – Documentació, registre i catalogació de 
peces que fan més accessible, i d’una 
manera interactiva, observar el volum 
complet des de qualsevol angle de les 
peces que es troben en arxius o reserves 
dels grans museus (taKase, 2006).

 – Representacions gràfiques, dibuixos 
arqueològics, obtenció d’ortofotografies, 
planimetries i mapes d’alteració en 3D.

 – Reconstruccions virtuals de parts desapa-
regudes en peces fragmentades sense 
necessitat de fer un muntatge real i 
protegint l’original de possibles danys o 
adhesió de materials d’unió (lerMa,  
Pérez, 2006).

 – Producció de còpies o facsímils a partir de 
digitalitzacions 3D per salvaguardar 
l’original, ja sigui per mostrar en exposici-
ons o per reemplaçar l’original d’algun 
lloc públic com en el cas de l’Esculapi 
d’Empúries (Massalles, Moreno, 2007). 

 – Monitoratge volumètric de peces o 
monuments en processos de conservació i 
restauració, ja sigui abans i després d’un 
tractament, o durant el pas del temps de 
desplaçaments, dilatacions/contraccions o 
aparició d’esquerdes o fissures, com en el 
cas de les del David de Miquel Àngel 
(batHow, 2010).

     

Estudi del relleu de la grisalla d’un fragment de vidriera de l’antic convent de Santa Caterina de Barcelona. Autor: 
Jaime Salguero
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fotogràfic ens permet obtenir models foto- 
realistes tant de peces petites com de grans 
superfícies i aconseguir preses aèries des de 
drons i fins i tot preses subaquàtiques. Si 
afegim que és una tècnica relativament 
senzilla d’aprendre i molt més econòmica, 
entendrem que aquest sistema s’estigui 
convertint en una alternativa important i 
que cada vegada més s’imposi sobre les 
altres (cabrelles et al., 2010). En contra 
d’aquest sistema cal dir que els temps de 
processament són més lents i que, com als 
altres sistemes, no es poden digitalitzar 
materials transparents ni superfícies  
reflectants.

Metodologia

El primer pas consisteix en la captura de les 
imatges. És molt important abans de fer  
les fotografies plantejar-se com es prenen, 
quantes se’n fan i des d’on es prenen.  
La qualitat de les fotografies determina la 
qualitat final de la digitalització i per això és 
recomanable utilitzar un equip fotogràfic 
professional. Una càmera rèflex amb sensor 
de fotograma complet donarà més nitidesa 
d’imatge i crearà una superfície més homo-
gènia. És preferible utilitzar objectius fixos, 
d’entre 45 i 70 mm, per mantenir sempre la 
mateixa distància focal i evitar aberracions 
òptiques. El temps d’exposició i l’obertura 
del diafragma també han de ser els mateixos 
durant tota la sessió, perquè no hi hagi 
canvis de llum d’una fotografia a una altra, 
de manera que es prendrà una mesura 
general. Una obertura de diafragma mig 
tancada (f-8, f-11) farà que tinguem més 
profunditat de camp i un fons enfocat que 
facilitarà tenir més elements de comparació i 
relacionar millor les imatges entre si.

Les fotografies s’han de fer des de tots els 
angles i altures, i cal intentar evitar els fons 
blancs i moure la peça, sinó que hem de ser 
nosaltres qui l’envoltem. Perquè el processa-
ment de la superfície d’una zona del model 
sigui més acurada, ha de sortir almenys en 
tres fotografies amb un desplaçament de 30°. 
Un nombre escàs de fotografies farà que el 
model fotorealista tingui poca qualitat; en 
canvi, un excés d’imatges produirà una 
sobreinformació i crearà superfícies irregu-
lars. Pot ser molt útil posicionar escales 
mètriques o jalons al costat de l’element 
fotografiat i, després, dimensionar el model. 

El grup d’imatges obtingudes s’ha de 
processar amb qualsevol dels programes  

Sistemes de digitalització i escaneig

Actualment, hi ha diversos sistemes per 
digitalitzar en 3D elements i espais, i els més 
utilitzats per a la conservació i la restauració 
són els anomenats escàners de làser terrestres 
—també coneguts pel nom d’estacions 
totals— o escàners de triangulació. Els primers 
es col·loquen sobre un trípode amb un 
capçal giratori, capaços de registrar tot  
un núvol de punts de l’entorn que l’envolta 
en forma de cúpula. Els segons, normalment 
aparells de mà, són pensats per digitalitzar 
objectes o elements de dimensions reduïdes. 
La precisió de mesura d’aquests escàners és 
de gran qualitat i el processament de la 
informació és considerablement ràpid. 
Alguns models van equipats amb càmeres 
que permeten captar el color de la superfície 
encara que la qualitat no sigui la millor. És 
per això que de vegades aquests mètodes  
es combinen amb la tècnica de la fotograme-
tria (biosca et al., 2007).

La fotogrametria ens permet generar 
volums a partir de la comparació de dife-
rents imatges fotogràfiques preses des de 
diversos punts de vista (scHouteden et  
al., 2001). La gran evolució en poc temps 
dels programes d’adquisició fotogramètrica 
ha aconseguit que la qualitat de les digitalit-
zacions 3D, anomenades models fotorealistes, 
realitzades amb aquesta tècnica, estiguin a 
la mateixa altura que les aconseguides pels 
escàners de radiació làser o llum. Així 
mateix, permeten obtenir una millor 
resolució de la textura de la superfície, fan 
més àgil la presa de dades del volum total i 
eviten buits i llocs d’ombra que es queden 
sense escanejar. Un únic equip professional 

Orientació de les imatges 
al voltant de la peça. 
Autor: Jaime Salguero
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informàtic amb prestacions suficients per 
suportar gràfics 3D. En aquesta part del 
procés s’han d’analitzar i filtrar errors 
produïts, ja siguin per errades d’orientació, 
falta de nitidesa, deformacions òptiques o 
excessos/falta d’informació del lot d’imat-
ges que poden provocar dispersió de punts 
inconnexos o forats en concavitats. 

Una vegada corregits els errors, es continua 
amb la formació de la malla de superfície 
creada a partir de la xarxa obtinguda de la 
triangulació del núvol de punts i es dóna 
forma de volum sòlid al model. Aquest volum 
es pot redimensionar i ajustar a les mesures 
reals definides per les escales mètriques i els 
jalons fotografiats.

Finalment, a la malla del model s’hi aplica 
una textura visual obtinguda a partir de les 
imatges fotogràfiques que li donarà una 
aparença fotorealista (dorFFner,  
FurKert, 1998).

Un cop tenim el model acabat el podem 
rotar per visionar-lo des de qualsevol punt de 
vista i aproximar-nos per observar detalls 
concrets, com també prendre mesures de 
distàncies i volums, obtenir ortofotografies  
i aconseguir perfils o seccions d’àrees  
d’interès.

Les imatges d’aquest article pertanyen al cas 
pràctic de la digitalització d’un fragment de 
vidriera recuperat durant la intervenció 
arqueològica a l’antic convent de Santa 
Caterina, a Barcelona (aGuelo et al., 2005). 
Per obtenir el model fotorealista es van 
utilitzar 64 imatges obtingudes amb llum 
natural amb una càmera Sony A7r i un 

de fotogrametria que hi ha actualment al 
mercat, la majoria dels quals segueixen els 
mateixos passos: corregeixen aberracions 
visuals, analitzen siluetes i canvis de propor-
cions i de llums/ombres i els relacionen 
entre si. Un cop creada la vinculació de 
punts coincidents es posicionen en l’espai i 
es crea un núvol dens de punts que definei-
xen la forma del model fotorealista. Si 
seleccionem un ajust de paràmetres amb 
una quantitat de punts elevats, el model 
tindrà una millor definició, però també serà 
més pesant i el temps de procés serà més 
lent. Aquest procés pot trigar hores, per la 
qual cosa és aconsellable tenir un bon equip 

Visualització de seccions i 
cotes de mesures del 
model 3D. Autor: Jaime 
Salguero

Núvol de punts. Autor: 
Jaime Salguero

Malla de triangles. Autor: 
Jaime Salguero
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dorffner, L.; forKert, G. (1998). Generation and Visualization 
of 3D Photo-Models Using Hybrid Block Adjustment with 
Assumptions on the Object Shape. ISPRS Journal of 
Photogrammetry & Remote Sensing, 53 (6), p. 369-378. 

lerma, J. L.; Pérez, C. (2006). «3D Photorealistic and 
Interactive Reconstruction of Covered Up Frescoes». A: 
baltSaViaS, E.; gruen, A.; Van gool, L.; PateraKi, M. (eds.). 
Recording, Modeling and Visualization of Cultural Heritage. 
Londres: Taylor & Francis Group, p. 485-491.

lóPez-mencHero, V.; grande, A. (2011). «Hacia una Carta 
internacional de arqueología virtual». Virtual Archaeology 
Rewiew, vol. 2, núm. 4. Disponible a: http://varjournal.es/
doc/varj02_004_21.pdf [Consulta: 27 setembre de 2016].

maSSalleS, A.; moreno, I. (2007). «Retornant la integritat al 
déu. El procés de conservació-restauració de l’Esculapi». 
A: carreraS, T.; Sáez, M. (coord.). L’Esculapi. El retorn del déu. 
Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona. Del 27 d’octubre 
de 2007 al 17 de febrer de 2008. Barcelona: Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, p. 79-90.

ScHouteden, j. et al. (2001). «Image Based 3D Acquisition Tool 
for Architectural Conservation». The International Archive of 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information 
Sciences, vol. 34, part 5/C7, p. 301-305.

taKaSe, Y. (2006). «Visualization of Cultural Heritage with CG 
and VR». A: baltSaViaS, E.; gruen, A.; Van gool, L.; PateraKi, M. 
(eds.). Recording, Modeling and Visualization of Cultural 
Heritage. Londres: Taylor & Francis Group, p. 407-416.

Vincent, M.; cougHenour, C. (2015). «Project Mosul». 
Disponible a: http://www.projectmosul.org [Consulta: 27 
setembre de 2016].

objectiu Zeiss 1,4 / 50 mm. Els programes 
utilitzats van ser Agisoft Photoscan i Blender. 
La resolució del model 3D és d’aproximada-
ment 3 milions de punts / 1 milió de cares. 
L’equip informàtic utilitzat va ser Intel Core 
i7, 16 GB de memòria, targeta gràfica 
NVIDIA GeForce GTX 1060. La durada 
aproximada de tot el procés (presa de 
fotografies i processament) va ser de vuit 
hores.

El model fotorealista es va incloure a la fitxa 
del catàleg en format PDF i va aportar més 
informació. Ens permet observar i analitzar 
el fragment en tot el seu volum i prendre 
mesures directament sobre el model 3D. 
D’aquesta manera no cal manipular el 
fragment de vidre original, summament 
fràgil, i s’eviten possibles danys no desitjats.

Conclusió 

Els últims avenços i millores tècniques, tant 
de programari fotogramètric com d’equips 
informàtics i fotogràfics, estan convertint 
aquest sistema de digitalització 3D en una 
eina per a conservadors i restauradors de 
gran utilitat, àgil i econòmica que evita 
equips específics pesants i costosos, a més de 
cobrir el gran nombre d’aplicacions possibles 
ja esmentades i d’altres futures per descobrir. 
n  Jaime Salguero Martínez
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Assaig de protocol de neteja de grans 
volums de ceràmica arqueològica amb 
banys d’ultrasons
Paraules clau: Ultrasò. Ceràmica. Neteja. Alteració. 
Bany.

Introducció

Amb la finalitat d’introduir un nou sistema 
de neteja de grans volums de ceràmica que 
pugui millorar la rendibilitat i la qualitat, el 
Servei d’Arqueologia ha adquirit, el 2015, un 
aparell industrial de banys d’ultrasons.1 Amb 
aquesta integració, s’ha volgut traslladar un 
instrument propi dels laboratoris de restau-
ració a l’àmbit de l’arqueologia i beneficiar, 
d’aquesta manera, les empreses d’arqueolo-
gia i la conservació del material. 

Actualment, el rentatge dels grans volums de 
ceràmica que arriben de les excavacions és a 
càrrec dels arqueòlegs, que fan aquesta feina 
de manera manual. El 2013, el Servei d’Ar-
queologia va encarregar un estudi prelimi-
nar per determinar els avantatges i els 
inconvenients de netejar grans quantitats  
de ceràmica amb banys d’ultrasons  
(iGlesias, 2015: 180-181). La recerca va 
mostrar que aquest sistema permet guanyar 
temps i reduir l’alteració superficial respecte 
a la neteja manual amb raspall.

Per fer bon ús del nou aparell i de la tècnica 
de rentatge, s’ha organitzat un curs teorico- 
pràctic dedicat als arqueòlegs. En aquest 
article presentem una síntesi del curs, a més 
de les valoracions expressades pels arqueòlegs 
entorn de l’experiència portada a terme. Com 
a conclusió s’avança una proposta de protocol 
de neteja de grans volums de ceràmica 
arqueològica amb banys d’ultrasons.

Estat de la qüestió

El principi de neteja amb banys d’ultrasons 
consisteix en la generació d’impulsos 

mecànics a través d’un líquid a freqüències 
ultrasòniques.2 Aquests impulsos generen 
bombolles diminutes —fenomen de cavita-
ció—, les quals impacten sobre l’objecte 
submergit i creen xocs que netegen la 
superfície (barton, weiK, 1986: 126). 

Es tracta d’una tècnica àmpliament difosa  
en el món industrial per netejar superfícies 
amb formes complexes on és difícil arri- 
bar amb instruments mecànics. En el camp  
de la conservació es va introduir als anys 
cinquanta del segle xx al British Museum per 
als bronzes (orGan, 1959). Des de llavors, la 
tècnica s’ha aplicat a una gran varietat de 
materials tant inorgànics com orgànics i 
l’aparell s'ha integrat de manera habitual als 
laboratoris de conservació i restauració  
(barton, weiK, 1986: 125; caldararo, 1993: 293).

Si bé l’ús dels banys d’ultrasons està àmplia-
ment documentat en l’àmbit de la neteja de 
metalls (Mourey, 1987: 44-45; bertHolon, 
relier, 1990: 197), la cerca bibliogràfica que 
hem dut a terme ha revelat la feble quantitat 
de recerques sobre l’ús de l’ultrasò per a 
altres materials. Les apreciacions sobre els 
resultats obtinguts en aquestes recerques són 
desiguals i s’atribueixen al tipus de material 
constitutiu, al seu estat de conservació, a la 
brutícia que es vol eliminar i als paràmetres 
d’utilització de la màquina (barton,  
weiK, 1986; GHeorGHe, 2008; HuMMert, 
PataKi-Hundt, 2010; sPier, 1961). Pel que fa a 
la utilització dels banys d’ultrasons per la 
neteja de la ceràmica, les referències biblio-
gràfiques són pràcticament inexistents.3  

1. Model DTG-30 de la marca Sonowat, 30 L de capacitat.

2. Els ultrasons són ones sonores que tenen una freqüència superior a 20 kHz, la màxima 
audible per a l’orella humana (orGan, 1959: 35).

3. Hem de diferenciar els banys d’ultrasò del llapis d’ultrasò —conegut en l’àmbit de 
l’odontologia amb el nom d’escarificador d’ultrasò—, instrument manual que no requereix la 
immersió en aigua i sobre el qual hi ha més referències sobre la neteja de ceràmica 
(caldararo, 1993; Pedelì, 2004).

Aparell d’ultrasons disponible en el laboratori de 
conservació i restauració del Servei d’Arqueologia. Foto: 
Kusi Colonna-Preti
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banys encara que quedin restes de brutícia 
per no sotmetre la ceràmica a un excés de 
vibracions; la neteja es pot completar 
fàcilment amb una esbandida o una acció 
mecànica suau.

 – La tècnica convé per a ceràmica vidriada 
—segons el mateix procediment que la 
precedent—, ja que en cas de presència de 
clivellat sembla que no s’accentua i no es 
produeixen pèrdues de vidrat fins i tot en 
fragments amb punts de fragilitat. És 
possible que això sigui a causa del feble 
gruix del revestiment i la seva bona 
adherència amb la pasta ceràmica.

A banda de l’estudi dut a terme per Manuel 
Ángel Iglesias (iGlesias, 2015) —dissenyat i 
encarregat pel Servei d’Arqueologia de 
Barcelona – ICUB—, només hem trobat un 
article breu relatiu a la neteja amb ultrasons 
de ceràmica romana enfront de la neteja 
química (GHeorGHe, 2008: 252).4 Les publica-
cions que hem trobat tracten de l’avaluació 
de casos particulars i de moment no sembla 
que es perfilin conclusions generals.

Preparació i desenvolupament del curs

Com a preparació del curs i complement de 
l’estudi efectuat anteriorment, hem fet una 
sèrie de proves de neteja de diferents tipus 
de ceràmica que trobem habitualment a les 
excavacions de Barcelona —ceràmica 
comuna sense revestiment, ceràmica comuna 
vidrada, ceràmica blava catalana, ceràmica 
ibèrica sense revestiment—, les conclusions 
de les quals presentem a continuació:

 – La neteja amb banys d’ultrasons és 
apropiada per a la ceràmica sense revesti-
ment no esquerdada i és particularment 
útil per netejar peces amb decoració en 
relleu. Els dipòsits superficials s’eliminen 
després de 20-30 minuts d’immersió. 
Pensem que no és adequat prolongar els 

4. Després d’haver-nos posat en contacte amb l’autora, ens va confirmar que aquesta tècnica 
és emprada al laboratori de restauració de ceràmica del Museu Oltenia (Craiova, Romania) 
des de fa molts anys amb bons resultats en ceràmiques no esquerdades, friables o amb una 
cocció insuficient. Tanmateix, no l’han aplicat a grans volums de material com ens proposem 
fer (comunicació personal, 2015).

Cassoleta de pipa sense revestiment abans i després de 30 minuts en banys d’ultrasons: tot el dipòsit de terra s’ha pogut eliminar sense una 
acció manual. Foto: Kusi Colonna-Preti

Cassoleta de pipa amb revestiment vidriat abans i 
després de 30 minuts en banys d’ultrasons: no s’aprecia 
una accentuació del clivellat del vidriat arran de la 
neteja. Foto: Kusi Colonna-Preti
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de 30 minuts de banys d’ultrasons. Es 
considera: o bé posar menys fragments a 
la cistella (abaixant així la rendibilitat de 
l’aparell) o bé acabar amb una neteja 
ràpida amb raspall (opció que es conside-
ra més oportuna).

 – Per evitar l’acumulació de terra sobre els 
fragments del fons de la cistella, es veu la 
necessitat de fer una esbandida inicial i 
final; d’aquesta manera, també es redueix 
la neteja manual.

 – Per millorar la rendibilitat de la tècnica és 
necessària una bona organització de la 
cadena operativa: instal·lar la màquina en 
un lloc de fàcil accés i a prop de les 
aixetes; tenir a disposició més cistelles i 
que siguin de malla (no de xapa forada-
da); en cas que s’hagi de comprar una 
màquina suplementària, ha de ser profun-
da i amb més superfície a fi de superposar 
la ceràmica el mínim possible. Es podrà 
fer una avaluació real del temps quan la 
maquinària estigui instal·lada a la seva 
destinació final.

 – Un inconvenient inesperat de la màquina 
d’ultrasons és el soroll que produeix quan 
funciona. Es proposa disposar de cascos 
de protecció i avaluar la pertorbació 
després d’un dia de treball.

 – S’ha detectat la necessitat de fer un diagnòs-
tic més precís sobre les alteracions que sol 
patir la ceràmica ibèrica, en particular 
l’exfoliació de la capa superficial, ja que  
molt sovint constitueix un problema per  
als arqueòlegs a l’hora de netejar-la.  
Es desconeix si aquesta capa que es desprèn 
és un revestiment (engalba?), si són restes 
del contingut (en el cas de la superfície 
interior), si es deu a una tècnica de manu-
factura o si es tracta d’un dipòsit adherent 
que s’emporta part de la superfície.

 – La tècnica convé per a ceràmica esmaltada 
que no presenta alteracions del revesti-
ment (pèrdua de l’adherència entre el 
substrat i el revestiment, clivellat o esquer-
des). En presència d’aixecament de 
l’esmalt, els banys d’ultrasons poden 
provocar pèrdues des dels primers minuts; 
tanmateix, és difícil determinar quines 
peces quedaran afectades i avaluar 
l’extensió de la pèrdua.

El curs, organitzat el novembre del 2015, es 
va proposar a totes les empreses d’arqueolo-
gia que treballen a Barcelona: hi van partici-
par onze arqueòlegs de set empreses.  
A l’espera de la instal·lació de la nova 
maquinària a la sala de rentatge de l’Arxiu 
Arqueològic, les pràctiques s’han fet al 
laboratori de conservació del Servei d’Arque-
ologia. La formació va constar d’una part 
teòrica i una de pràctica. Abans de començar 
a utilitzar l’aparell, es va dedicar temps a 
observar les pastes i els revestiments cerà-
mics, com també l’estat de conservació, amb 
la finalitat de considerar l’impacte d’aquests 
factors en l’avaluació final de la neteja.

Les observacions i les propostes dels partici-
pants al final d’aquest curs són les següents:

 – Els arqueòlegs prenen consciència que el 
criteri de selecció per sotmetre el material 
a una neteja amb ultrasons es fa en funció 
de l’estat de conservació de la ceràmica i no 
en funció de la tipologia o la cronologia.

 – Encara que la neteja amb banys d’ultra-
sons pugui provocar pèrdues de l’esmalt 
en alguns fragments, els arqueòlegs 
conclouen que aquesta tècnica és menys 
agressiva respecte a la neteja mecànica 
amb raspall.

 – La superposició de fragments dins la 
cistella a mig omplir és massa elevada per 
obtenir una neteja satisfactòria després  

Cassoleta de pipa amb revestiment esmaltat abans i després de 30 minuts en banys d’ultrasons: s’han produït petites 
pèrdues de l’esmalt durant l’assecatge de la peça. Foto: Kusi Colonna-Preti
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estat de conservació i sense. Per bon estat de 
conservació s’entén: sense esquerdes, disgre-
gació de la pasta ceràmica i aixecaments del 
revestiment. En el cas de la ceràmica esmalta-
da s’haurà de considerar l’estat de conservació 
de la coberta. En aquest sentit, seria interes-
sant ampliar les proves de neteja a la ceràmica 
romana, ceràmica amb decoració de color 
verd manganès, pisa blanca i ceràmica amb 
reflexos metàl·lics. D’altra banda, s’ha 
detectat la necessitat de definir la capa 
superficial de la ceràmica ibèrica per saber si 
es tracta d’una alteració que cal eliminar o 
d’un revestiment original.

Així mateix, proposem continuar l’avaluació 
qualitativa de la neteja amb ultrasons: amb 
diferents paràmetres, com ara la temperatura 
i l’ús d’un detergent, i amb una tècnica 
analítica més precisa per avaluar l’impacte  
de les vibracions (per exemple, la microscòpia 
electrònica de rastreig). n  Kusi Colonna- 
Preti

Proposta de modus operandi

La realització d’aquest curs ens ha permès 
establir un procediment d’actuació per 
netejar grans volums de ceràmica amb banys 
d’ultrasons amb la finalitat de definir un 
protocol que s’anirà perfeccionant amb la 
pràctica:

 – Ompliment de la cubeta de la màquina 
amb la dutxa de l’aixeta.

 – Selecció del material que se sotmet al bany 
d’ultrasons i col·locació a la cistella.

 – Esbandida inicial de la ceràmica a la 
cistella amb la dutxa de l’aixeta.

 – Programació d’un bany d’ultrasons de 15 
o 20 minuts.

 – Esbandida final de la ceràmica a la cistella 
amb la dutxa de l’aixeta.

 – Raspallament final, si cal.

 – Buidatge de la cubeta a través de la 
mànega.

Conclusions i propostes

La nova màquina d’ultrasons ha de ser 
instal·lada en el seu emplaçament definitiu 
per posar-la a disposició de les empreses 
d’arqueologia. En la fase inicial d’utilització 
de l’aparell, els conservadors del Servei 
d’Arqueologia estaran disponibles per assistir 
els arqueòlegs i millorar el modus operandi. 
Només arran d’aquesta col·laboració i de 
l’experiència adquirida podrem definir un 
protocol de neteja de grans volums de cerà- 
mica arqueològica amb banys d’ultrasons.

Malgrat la seva difusió en el camp de la 
conservació i la restauració, hi ha pocs estudis 
sobre la utilització de banys d’ultrasons per 
netejar la ceràmica. Les proves que hem dut a 
terme indiquen que les vibracions ultrasòni-
ques no causen alteracions macroscòpiques 
en la ceràmica amb revestiment vidriat en bon 

Esbandida final de la ceràmica. Foto: Kusi Colonna-Preti 

A l'esquerra, observació 
de l’estat de conservació 
del material ceràmic 
durant el curs. Foto: Kusi 
Colonna-Preti

A la dreta, ceràmica dins 
les cistelles de l’aparell 
d’ultrasons. Foto: Kusi 
Colonna-Preti
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