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FITXA TÈCNICA 

Nom singular: Mercat de Sant Antoni 

Ubicació: carrer del Comte d’Urgell, 1 bis / carrer de Manso, 55-57 / carrer del 

Comte Borrell, 56 bis i  carrer de Tamarit, 154 bis 

Districte: L’Eixample 

Municipi: Barcelona 

Comarca: Barcelonès 

Coordenades UTM31N/ETRS89: X: 429931.8 m, Y: 4581128.0 m i Z: 13.50 

msnm 

Codis Servei d’Arqueologia de Barcelona: 056/11 i 003/12 

Tipus d’intervenció: Preventiva 

Tipus d’activitat: Excavació 

Cronologia: Alt imperial, Baix Medieval, Modern, Contemporani 

Dates d’execució: 2011-2017 

Projecte: Projecte d’Execució de Remodelació del mercat de Sant Antoni 

Promotor: Institut Municipal de Mercats de Barcelona de Barcelona 

Empresa d’arqueologia: Codex. Arqueologia i Patrimoni SCCL 

Direcció arqueològica: Emiliano Hinojo García, Jacinto Sánchez Gil de 

Montes, Jordi Plans Canal, Isabel Pereira Hernández i Alba Tenza Ferrer 

Autor de la memòria: Emiliano Hinojo García 

Coordinació arqueològica: Antoni Rigo Jovells 

Tècnics de suport: Sergio Arroyo, Sergi Segura, Mikel Soberón, Francesc 

Antequera i Inma Mesas 

Dibuix de camp i digitalització planimetria: Mario Granollers, Emiliano Hinojo 

i Júlia Miquel (Arqueòlegs.Cat) 

Topografia: Pedro Collado (UTE Sant Antoni Fase II) i Codex. Arqueologia i 

Patrimoni 
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Fotogrametria i escàner làser: Tecnitop S.A. i Global Mediterrània S.L.  

Inventari i dibuix materials: Emiliano Hinojo, Sergio Arroyo i Daniel Vázquez 

Antropologia de camp: Paz Balaguer Nadal 

Restauració/conservació de camp: Alejandra Miró, Agustín Gamarra, Montse 

Soriano i María José García (Gamarra & Garcia. Conservació i restauració S.L.) 

Restauració material moble: Montse Soriano, Alfonsa Saavedra i Lluïsa 

Matas (Gamarra & Garcia. Conservació i restauració S.L.) 

Restauració llits funeraris: Isabel Pellejero Usón (SPAL Diputació Barcelona) 

Estudi restes faunístiques: Eva Orri Terrado 

Estudi numismàtic: Montserrat Berdún Colom 

Auxiliars i oficials d’arqueologia:  

Codex Arqueologia i Patrimoni: Ferran Blanco, Carlos Blanco, Jordi Ardiaca, 

Juan Sánchez, Daniel J. Wells, Juan Valero, Álvaro L. Oliver, Gerard Magaldi, 

Eduardo Sorando, Rubén Sánchez, Elisabet de la Osa, Ester Romero, Jesús 

Martínez, Vanessa Camarasa, Guerau Xipell, Eva Orri, Javier Morales, Òscar 

Pla, Sergio Delgado, Mawdo Jawo, Roger Mesegué, Irene Gibrat, Cristian 

Schleicher, Tanveer Ahmad, Sergio Romero, Patricia Aznar, Manuel 

Domènech, Laro Sánchez, Eduard Solà, Lorena Juárez, José Manuel Vicente, 

Adrià Bruch, Marta Merino, Iván Ortiz, Laia Castillo, Manuel Rivas, Jordi Erms, 

Anna Martí, Carles Aguilar, Lluís García, Abdenur Jagdal. 

Arqueòlegs.Cat: Francesc Arguemí, Adrià Cubo, Oriol Achón, Daniel Vázquez, 

Pau Alberch, Maria Alba Morell, Joan Oller, Delia Eguiluz, Jordi Morera, Òscar 

Trullàs, Patxi Ozcoz, Tatiana Piza. 

Lloc de dipòsit dels materials: Museu d’Història de Barcelona 

 

Agraïments: Pere Lluís Artigues, Conxita Ferrer, Carme Miró, Emili Revilla, 

Núria Miró, Ignacio Soriano, Camila Oliart, Santiago Riera, Ramon Julià, Josep 

Maria Palet, Montserrat Puges, Josep Pujades, Xavier Maese, Gemma 

Hernández, Carme Ribas, Pere Joan Ravetllat, Toni Fernández, Encarna Cobo, 

Monica Monterde, Esteve Nadal, Sílvia Lezana 
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Paraules clau: Via Augusta. Necròpolis. Centuriació. Camí del Llobregat. 

Masos. Baluard de Sant Antoni. Carretera de Madrid. Mercat de Sant Antoni 

Resum: El mercat de Sant Antoni de la ciutat de Barcelona es localitza a una 

zona de l’Eixample limítrofa amb Ciutat Vella, concretament ocupa tota una illa 

delimitada pels carrers de Manso, Comte d’Urgell, Comte de Borrell i Tamarit. 

Aquest solar ha estat objecte de diverses campanyes d'intervencions 

arqueològiques d'ençà que, entre els mesos de març i maig de 2007, es varen 

fer les primeres rases de sondeig. Els treballs arqueològics han estat 

encarregats des del principi a l'empresa Codex Arqueologia i Patrimoni, sota la 

direcció tècnica de l'arqueòleg Emiliano Hinojo, i s'emmarquen dins del Projecte 

d'Execució de Remodelació del mercat de Sant Antoni, finançat per l'Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona.  

El resultat de les intervencions arqueològiques efectuades entre els anys 2011 i 

2017 ha estat la documentació de restes constructives que aporten novetats 

sobre l’ocupació i organització d’aquest espai des d’època romana fins al segle 

XIX, principalment al voltant de l’antiga xarxa viaria d’accés a la ciutat i del seu 

sistema defensiu d’època moderna. 

 

Relació dels permisos 

PINTER DIRECCIÓ DATA INICI DATA FINAL 

7578 Jacinto Sánchez Gil de Montes 22/08/2011 23/09/2011 

7813 Jacinto Sánchez Gil de Montes 10/10/2011 18/11/2011 

8237 Emiliano Hinojo García 06/02/2012 02/03/2012 

8550 Emiliano Hinojo García 11/04/2012 08/06/2012 

8795 Emiliano Hinojo García 20/06/2012 15/07/2012 

8843 Emiliano Hinojo García 09/07/2012 20/07/2012 

8905 Emiliano Hinojo García 16/07/2012 31/07/2012 

8963 Emiliano Hinojo García 06/08/2012 31/12/2012 

9020 Emiliano Hinojo García 17/07/2014 31/07/2014 

9193 Emiliano Hinojo García 06/08/2012 31/12/2012 

9215 Jordi Plans Canal 01/11/2012 23/11/2012 
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9395 Emiliano Hinojo García 04/01/2013 28/02/2013 

9466 Emiliano Hinojo García 25/01/2013 28/01/2013 

10037 Emiliano Hinojo García 17/07/2013 31/10/2013 

10122 Emiliano Hinojo García 08/08/2013 31/10/2013 

10180 Emiliano Hinojo García 17/07/2013 31/10/2013 

10208 Emiliano Hinojo García 10/09/2013 31/10/2013 

10236 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 30/09/2013 

10334 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 31/10/2013 

10370 Isabel Pereira Hernández 06/11/2013 22/11/2013 

10372 Isabel Pereira Hernández 05/11/2013 22/11/2013 

10433 Emiliano Hinojo García 27/11/2013 31/12/2013 

10465 Emiliano Hinojo García 04/12/2013 31/12/2013 

10552 Emiliano Hinojo García 22/01/2014 30/04/2014 

10616 Emiliano Hinojo García 22/01/2014 30/04/2014 

10793 Emiliano Hinojo García 10/04/2014 30/04/2014 

10833 Emiliano Hinojo García 02/05/2014 31/07/2014 

10885 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 31/07/2014 

11211 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 31/07/2014 

11222 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 31/07/2014 

11234 Emiliano Hinojo García 01/08/2014 31/10/2014 

11261 Emiliano Hinojo García 01/07/2013 31/07/2014 

11305 Emiliano Hinojo García 22/08/2014 31/10/2014 

11345 Emiliano Hinojo García 09/09/2014 31/10/2014 

11380 Alba Tenza Ferrer 22/09/2014 17/10/2014 

11528 Emiliano Hinojo García 03/11/2014 30/01/2015 

11540 Emiliano Hinojo García 03/11/2014 30/01/2015 

11869 Emiliano Hinojo García 02/02/2015 30/04/2015 

13821 Emiliano Hinojo García 21/09/2015 21/10/2015 

13822 Emiliano Hinojo García 21/09/2015 21/10/2015 

15153 Emiliano Hinojo García 14/03/2016 08/04/2016 

15420 Emiliano Hinojo García 29/02/2016 11/03/2016 

19712 Emiliano Hinojo García 02/01/2017 28/02/2017 
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1. INTRODUCCIÓ 

La present memòria fa referència als treballs i conclusions finals de la 

intervenció arqueològica preventiva duta a terme al mercat de Sant Antoni de la 

ciutat de Barcelona (Barcelonès), situat a l’illa del districte de l’Eixample 

delimitada pels carrers del Comte d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte 

Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis. 

Els treballs arqueològics es varen efectuar entre els anys 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016 i 2017, sota la direcció de l’arqueòleg Emiliano Hinojo García, 

d’acord amb les corresponents resolucions dictades pel Director General del 

Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, segons estableix l’article 14 i 

següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  

Durant aquests anys l’arqueòleg Emiliano Hinojo va haver de ser substituït 

puntualment en la direcció dels treballs en quatre ocasions pels arqueòlegs 

Jordi Plans Canal, Isabel Pereira Hernández i Alba Tenza Ferrer. D’altra banda, 

en data 18 de gener de 2018, l’arqueòleg Jacinto Sánchez Gil de Montes va 

sol·licitar adherir-se a la compactació de la present memòria del mercat de Sant 

Antoni sol·licitada anteriorment per Emiliano Hinojo, ja que se li va concedir dos 

permisos entre els dies 22 d’agost i 23 de setembre i 10 d’octubre i 18 de 

novembre de l’any 2011 (PINTER dels permisos d’intervenció 7518 i 7813) que, 

tot i ser previ als treballs realitzats per Emiliano Hinojo, formen part del mateix 

projecte d’intervenció arqueològica al mercat de Sant Antoni. 

El finançament dels treballs va anar a càrrec del promotor de les obres, l’Institut 

Municipal de Mercats de Barcelona. L’obra en general la va dur a terme 

l’empresa constructora UTE Copcisa-Sacyr-Scrinser que és qui va 

subcontractar l’empresa Codex Patrimoni i Arqueologia SCCL, i que 

s’encarregava del suport a l’arqueologia en qüestions de seguretat, maquinària 

i extracció de terres. 

El projecte d’intervenció arqueològica (PIA) i la supervisió dels treballs han 

estat realitzats pel Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament 

de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb els codis 056/11 i 

003/12. 
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El resultat d’aquestes intervencions ha estat la localització de nombroses restes 

arqueològiques que permeten completar el coneixement 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 defensius. Cal destacar que fruit del treball 

conjunt entre l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, l’Institut de Cultura 

de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i els 

tècnics redactors del projecte de reforma del mercat de Sant Antoni, el projecte 

inicial es va anar modificant en paral·lel als resultats obtinguts de la intervenció 

arqueològica. D’aquesta manera s’ha preservat una part de les estructures 

documentades i s’han integrat dins el  nou mercat de Sant Antoni, per tal que 

els ciutadans puguin visitar i entendre una part de la història de Barcelona.  

De manera molt resumida, s’han documentat els següents moments històrics 

representats per diferents estructures i estrats: 

-La fundació de Bàrcino, cap a finals segle I aC, va coincidir amb la 

reestructuració i reforma de les vies de comunicació terrestres d'Hispània. És 

en aquest context quan es construeix la bifurcació de la Via Augusta que 

connectava les ciutats costaneres de Blandea (Blanes), Iluro (Mataró), Baetulo 

(Badalona) i Bàrcino (Barcelona). Al mercat de Sant Antoni s’ha conservat part 

del recorregut original d’aquest camí, aproximadament uns 50 m de longitud. 

D’altra banda, la calçada travessava un curs d'aigua canalitzat que s'ha 

interpretat com les restes d'un dels eixos de la centuriació de l’ager de Bàrcino. 

Així mateix, a ambdós costats de la via es disposen enterraments de les 

famílies de Bàrcino datats entre els segles I dC i i II dC. Aquesta necròpolis 

s'organitzava a partir d'una sèrie de recintes funeraris adossats al parament 

exterior dels límits de la via. Tant a l’interior com a l’exterior d’aquests àmbits es 

practicaren de forma simultània  els rituals de la cremació i de la inhumació. 

Entre els materials trobats a les tombes destaquen les restes de lectus 

funebris, amb revestiment d’os tornejat, i petites peces d’aixovar com 

ungüentaris, ceràmiques, joies o amulets.  

-En època baix medieval el territori on s’ubica el mercat de Sant Antoni tenia 

una clara vocació agrícola, però també s’hi començaren a construir els primers 

hospitals, convents i cases o llocs d’hàbitat menors. Aquestes construccions 

s’emplaçaven al voltant dels senders i camins que menaven cap a la ciutat, 
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entre els quals destaca el camí del Llobregat. Hereu del traçat del ramal 

costaner de la Via Augusta, va ser durant segles la principal via d’entrada i 

sortida de la ciutat a causa de la seva ubicació en la ruta cap a l’Aragó. En 

aquest camí, al darrer terç del segle XIV, s’emplaçà el portal de Sant Antoni, la 

porta més important del tercer recinte emmurallat de Barcelona. Durant les 

excavacions del mercat s’ha localitzat part del traçat d’aquest camí, així com 

les restes de tres edificis o masos, un dels quals disposava d’una sínia per a la 

captació d’aigua subterrània utilitzada en els regadius i l’abastiment del bestiar. 

-El desenvolupament progressiu de la tècnica militar entre els segles XVI i XVII 

va fer necessària la millora de les estructures defensives d’època medieval. En 

el cas de Barcelona, com en altres ciutats europees, es construeixen baluards 

en els angles sortints de les muralles, i en alguns punts de les cortines, 

convertint-se en els principals elements d’un nou model de defensa: la 

fortificació amb baluards. El 19 de juny de 1644 s’inicià la construcció d’un 

baluard davant de l’antic portal de Sant Antoni. Aixecat en el transcurs de la 

Guerra dels Segadors (1640-1652) per iniciativa del Consell de Cent, les obres 

es van enllestir l’any 1647. Gràcies a l’arqueologia coneixem part d’aquest 

baluard i del seu sistema defensiu més avançat com seria el fossat, la 

contraescarpa, el camí cobert i el glacis o esplanada.  

-El 1854, una reial ordre va donar pas al seu enderroc i els terrenys que 

ocupaven van passar a mans de l’estat. Paral·lelament a aquest procés, 

s’adeqüen o es fan projectes de nova planta per instal·lar quarters militars dins 

de la Ciutadella i els baluards de Tallers, Jonqueres, Sant Pere i Sant Antoni. 

En un primer moment el baluard de Sant Antoni fou desmuntat parcialment, 

conservant-se només la meitat sud on s'edificà una nova caserna. Aquesta 

reforma va permetre recuperar una sortida directa de la ciutat des del carrer de 

Sant Antoni Abat, anomenada carretera General de Madrid. Arqueològicament 

s’ha pogut documentar un tram de 100 m de longitud del traçat d’aquesta 

carretera que es mantingué en funcionament fins a l’any 1879, moment en el 

qual, segons el projecte d’urbanització d’Ildefons Cerdà, comencen les obres 

de construcció  del mercat de Sant Antoni. 
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2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC 

El mercat de Sant Antoni es localitza al terme municipal de Barcelona, comarca 

del Barcelonès, a una zona de l’Eixample limítrofa amb Ciutat Vella. El solar on 

se situa l’edificació ocupa tota una illa delimitada pels carrers de Manso, Comte 

d’Urgell, Comte de Borrell i Tamarit.  

Històricament, el mercat s’aixeca on hi havia emplaçat el baluard de Sant 

Antoni i el seu sistema defensiu (fossat o vall, contraescarpa, camí cobert i 

glacis). Aquest, ubicat en el tercer recinte de la muralla que tancava la part 

oriental de la ciutat, es construí davant de l’antic portal de Sant Antoni, que 

s’obria a l’extrem del carrer del seu nom i damunt de l’antiga Via Augusta, la 

qual, pel costat del riu Llobregat, s’endinsava dins la ciutat vella per la Porta  de 

la Boqueria i fins al Portal Nou. 

Les coordenades UTM són: 31N/ETRS89 x-429931.8 m – y-4581128.0 m. Les 

cotes absolutes de l’actual perímetre del mercat segons fonts del Departament 
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d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona oscil·len entre 12,5 m snm al sector 

Urgell-Manso, i 13,8 m a Tamarit-Borrell. Li correspon el núm. 0220970-001 del 

plànol cadastral de la Ciutat.  

Situació del mercat de Sant Antoni dins de la ciutat de Barcelona (Font: ICGC 2020) 

Vista aèria del mercat de Sant Antoni (Font: ICGC. Maig 2020) 

 

Topogràficament la ciutat de Barcelona se situa entre els deltes dels rius Besòs 

i Llobregat, ocupant la planícia o plataforma suaument inclinada cap al mar 

Mediterrani, que enllaça progressivament cap al nord-est amb el vessant 

marítim de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo com el punt més alt 

(512 m). El relleu del Pla de Barcelona es veu alterat en dues grans zones: 

d’una banda, pels turons situats entre Horta i Sarrià (turó de la Peira, turó de la 

Rovira, el Carmel, la Creueta, el Putxet i Monterols). D’altra banda, al costat 

marí al sud de la ciutat, s’alça la muntanya de Montjuïc (189 m), acompanyada 

per una sèrie d’elevacions menors, algunes d’elles gairebé desaparegudes per 

la progressiva urbanització de la ciutat. 

Barcelona presenta una notable varietat de litologies al seu subsòl, conflueixen 

roques i sòls de diversa edat i origen geològic. A escala general, se situa 

geològicament en una depressió formada a causa de l’extensió neògena del 
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marge occidental del mar Catalano-Balear. El subsòl de Barcelona està 

constituït per un substrat pre-quaternari, que comprèn els massissos de 

Collserola i els serrats de la Rovira; els sediments miocens de Montjuïc i de 

Barcelona, i les margues i sorres pliocenes, recobert per formacions d’edat 

quaternària, integrades per la planícia de peudemont del Pla de Barcelona i els 

deltes dels rius Besòs i Llobregat (Ventayol, 2002). 

Pel que fa al mercat, aquest es localitza a la part baixa de la plana de 

peudemont de la ciutat, en un sector originàriament planer, amb un suau 

pendent en direcció est, és a dir, cap a Ciutat Vella. El solar era creuat per 

l’antiga riera de Magòria, que entrava per la cantonada de Borrell-Tamarit, i 

sortia per la diagonal oposada, cap al carrer de Sant Antoni Abat. Aquesta riera 

procedia de la part alta de Barcelona, però tenia l’afluent de la riera de 

Valldonzella, procedent del sector de Plaça Espanya. Amb la construcció del 

sistema defensiu fou desviada per l’actual avinguda Josep Tarradellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació de la intervenció respecte al mapa geotècnic de Barcelona (Font: ICGC. Maig 

2020) 
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3. METODOLOGIA 

L’objectiu de la present intervenció era l’excavació extensiva de tots els nivells i 

estructures  arqueològiques que es conservaven al subsòl de l’illa del mercat 

de Sant Antoni atès que, d’acord amb el projecte d’obra, tot aquest espai en 

quedava afectat. 

La metodologia emprada en aquesta intervenció es va adaptar als objectius 

establerts en els diferents moments de l’actuació, així com al tipus de restes 

d’interès arqueològic que anaven apareixent. En aquest sentit, els treballs van 

consistir en la presència intensiva d’un equip d’arqueòlegs durant els 

moviments de terres relacionats amb les tasques necessàries per a l’execució 

de l’obra, sempre que aquests afectaven estratigrafia de formació antròpica. Un 

cop es localitzaven restes arqueològiques es procedia a la seva excavació i 

documentació fins a esgotar completament l’estratigrafia que se’ls associava. 
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No obstant això, en alguns casos l’excavació i documentació fou parcial perquè 

les restes continuaven fora dels límits de l’obra o, com s’ha comentat 

anteriorment, es van preservar i integrar a l’estructura del nou mercat. 

Diferents vistes dels treballs d’excavació de les restes arqueològiques 

Per a un registre ordenat i coherent, així com per una posterior i comprensible 

descripció del mateix, hem cregut convenient la divisió de l’àrea d’actuació en 

nou sectors que corresponen a les següents zones del mercat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sector 1000: nau sud 

- Sector 2000: pati carrer Borrell 

- Sector 3000: nau oest 

- Sector 4000: pati carrer Tamarit 

- Sector 5000: nau nord 

- Sector 6000: pati carrer Comte d’Urgell 

- Sector 7000: nau est 

- Sector 8000: pati carrer Manso 

- Sector 9000: zona central 

 

La documentació i registre de les dades es va fer seguint el model proposat per 

E. C. Harris i A. Carandini, modificat a partir de la pràctica arqueològica en 

SECTOR 1000 

SECTOR 2000 

SECTOR 3000 

SECTOR 9000 

SECTOR 4000 
SECTOR 5000 

SECTOR 6000 

SECTOR 7000 
SECTOR 8000 
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aquest tipus de jaciments i de les circumstàncies concretes de l’excavació. 

Aquest sistema consisteix a documentar objectivament els elements i estrats 

que s’exhumen realitzant una numeració d’aquests en forma d’Unitats 

Estratigràfiques (UE), que permeten la individualització de cada element. La 

numeració les UE es va establir amb quatre dígits, essent el primer l’indicador 

del número del sector i els tres següents els de la unitat estratigràfica. 

Cada Unitat Estratigràfica es troba registrada en una fitxa de camp on s’indica 

la situació de la intervenció, i les 

característiques dels estrats (color, 

textura, consistència, 

materials que conté, cronologia 

aproximada, etc.), de les estructures 

(tècnica constructiva, 

materials emprats, mides), o dels 

retalls/interestrats (morfologia, 

mides...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitxa de camp 

Amb l’objectiu d’homogeneïtzar les dades obtingudes, s’utilitza un sistema de 

base de dades basat en el programa FileMaker, on s’inclou en cada fitxa els 

respectius apartats de descripció, documentació i relacions estratigràfiques.  
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Als sectors amb resultats positius (1000, 2000, 3000, 6000, 7000, 8000 i 9000), 

les estructures localitzades es van situar topogràficament pels topògrafs de 

l’empresa constructora  mitjançant una estació total i a partir de les seves 

bases topogràfiques. En paral·lel es va dur a terme el corresponent registre 

gràfic de les estructures, elements negatius, estrats o elements singulars que 

es van detectar al llarg del procés d’excavació. Aquest registre gràfic va 

consistir en la realització de plantes i seccions de la intervenció amb cotes 

sobre metres sobre el nivell del mar –msnm-. 

En el cas de les estructures d’època romana i del sistema defensiu d’època 

romana, es va realitzar una documentació geomètrica tridimensional a partir de 

les tècniques de la fotogrametria i l’escàner làser 3D. La major part d’aquesta 

documentació la va realitzar l’empresa Tecnitop S.A. i, puntualment, l’empresa 

Global Mediterrània S.L. 

Quant a la documentació fotogràfica s’ha utilitzat el format digital. Cadascuna 

de les fotografies s’ha individualitzat amb un número d’unitat. A més d’aquesta 

xifra, també s’han identificat amb la mateixa sigla que la utilitzada per a la 

identificació dels materials arqueològics. 

Per a l’excavació de les restes humanes, es va comptar amb la col·laboració de 

l’especialista antropòloga Paz Balaguer Nadal, que efectuava el primer estudi in 
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situ de les restes i s’encarregava de l’extracció dels elements esquelètics i 

marcava les pautes al respecte. 

Vistes dels treballs d’excavació de les restes antropològiques 

 

Igualment va ser necessària la participació d’un equip de restauració, aportat 

per l’empresa Gamarra&García S.A., encarregat de la consolidació i posterior 

extracció dels elements immobles i mobles que ho requerien.   

El material ceràmic que es va recuperar durant l’excavació va ser rentat i 

inventariat. També ha estat marcat amb el codi de la intervenció (003/12) i a 

continuació el número de l’estrat al qual pertany i número diferencial si calgués. 

Es va fer el triatge de les peces més significatives, que es van fotografiar i 

dibuixar. Els materials delicats, fauna, metalls, elements d’os, vidres, etc. s’han 

disposat amb l’embalatge apropiat i han estat etiquetats amb el mateix codi de 

la intervenció i unitat estratigràfica. De la mateixa manera es van recollir 

mostres de sediments i carbons quan es va estimar oportú, per tal d’efectuar 

les analítiques corresponents. 

Les restes que per incompatibilitat amb el projecte constructiu es van 

desmuntar, comptaven amb el corresponent permís de desmuntatge del Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. Les restes que no estaven 

afectades pel projecte edificatiu, i que consegüentment resten in situ, es van 

protegir amb tela geotèxtil, garantint la seva conservació. 
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Vista dels treballs de cobriment indefinit de les restes no afectades pel projecte 

constructiu 

 

Les 

directrius a seguir en aquesta intervenció van estar donades pel Servei 

d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. 

4. CONTEXT I ANTECEDENTS HISTÒRICS I ARQUEOLÒGICS 

4.1. Context històric i arqueològic  
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A finals del segle I aC, sota el regnat de l'emperador August es funda la colònia 

Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino. La importància estratègica d’aquesta 

colònia exnovo, localitzada damunt del petit turó del Mons Taber (pròxim a la 

Catedral i a l’actual plaça de Sant Jaume), residia en la seva proximitat tant a la 

línia de costa com als rius Llobregat (Rubricatum) i Besòs. La ciutat es trobava 

encerclada per una muralla de morfologia octagonal allargada construïda poc 

desprès de la seva fundació, molt probablement sota l’auspici del magistrat 

local Galius Coelius. Aquesta, que delimitava una superfície no superior a les 

10,4 hectàrees, comptava amb un total de quatre portes que coincidien amb els 

accessos als dos carrers o eixos principals de la ciutat, el cardo maximus, i el 

decumanus maximus, de les quals arqueològicament només se’n coneixen les 

dues que corresponen a l’eix del decumanus: d’una banda, la porta nord-oest 

que s’ubica on avui dia es troba la plaça Nova i, d’altra banda, la sud-est 

localitzada al carrer de Regomir. 

La colònia de Bàrcino i altres fundacions del mateix període, com 

Caesaraugusta (Saragossa), formaven part d'un programa de reorganització 

del territori que incloïa la reestructuració i reforma de les vies de comunicació 

terrestres d'Hispania (Rodà, 2011: 233). És en aquest context quan el tram 

interior de la Via Augusta del nord-est peninsular, que transcorria per la 

depressió prelitoral, es va bifurcar a l’alçada de la mansio de Seterrae (situada 

a prop de les actuals poblacions de Breda i Hostalrich). Aquest ramal, a l’arribar 

a la vall del riu Tordera, es dirigia cap a la costa unint les ciutats republicanes 

d’Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona) amb la nova colònia de Bàrcino.  

El seu recorregut pel Pla de Barcelona, a grosso modo, s’iniciava 

aproximadament per l’actual avinguda Pi i Maragall del terme municipal de Sant 

Adrià, on travessava el riu Besòs. Seguidament continuava pel barri de la 

Verneda i La Pau fins al carrer del Clot, lloc on connectava amb un altre ramal 

de la Via Augusta que procedia de la zona del Vallès. Ambdues vies seguien el 

mateix traçat per l’antiga carretera de Ribes fins a l’Arc de Triomf. A continuació 

la calçada prosseguia pels carrers de Carders i de la Bòria i entrava a la ciutat 

romana per la porta nord-est de cardo maximus, ubicada a l’actual plaça de 

l’Àngel i el carrer de la Llibreteria. 
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Un cop travessava el nucli urbà sortia per la porta sud-oest del cardo maximus 

introduint-se al barri del Raval pels actuals carrers del Call, la Boqueria, de 

l'Hospital i per la plaça del Pedró fins al portal de Sant Antoni de la muralla 

medieval. Des d’aquest portal seguia cap a l’avinguda Mistral, que encara 

conserva la traça malgrat la transformació del pla Cerdà, i arribava a la plaça 

d’Espanya. Des d’aquí es dirigia cap a Hostrafrancs i la Bordeta i abandonava 

Barcelona pels municipis de L’Hospitalet i Cornellà del Llobregat. A continuació 

la via remuntava la vall del riu Llobregat, per la seva vessant dreta, passant per 

Sant Feliu del Llobregat i Molins de Rei, fins a arribar a la mansio Ad Fines 

(Martorell) (Travesset, 1995: 128-130). En aquest punt enllaçava un altre cop 

amb el tram interior de la Via Augusta abans de travessar el riu a través del 

Pont del Diable (Martorell-Castellbisball). Aquest pont fou aixecat per les 

legions IV Macedònica, VI Victrix i X Gemina que, a banda de fundar la ciutat 

de Caesaraugusta, probablement també participaren en la construcció 

d'aquesta via i d'altres infraestructures així com de la fundació de Bàrcino 

(Rodà, 2001: 234).  

Traçat de la muralla romana de Bàrcino i del ramal costaner de la Via Augusta 

 

La 

fundació de la colònia va anar acompanyada, com era habitual en aquests 

casos, per un procés de reorganització i geometrització del territori. Aquest 

sistema, anomenat centuriatio o limitatio, inicialment s’utilitzà per al repartiment 

de lots de terres entre els colons, però amb el temps el seu ús es va estendre a 
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tota divisió agrària. La seva aplicació suposà la reestructuració i transformació 

del territori perquè podia incloure la seva desforestació, construcció d’una xarxa 

viària, assentaments menors, infraestructures hidràuliques... 

Els treballs de recerca més importants d’aquesta xarxa centuriada del territori 

de Bàrcino han estat realitzats pel Dr. Josep Maria Palet i Martínez a partir de 

l’estudi de la morfologia del paisatge basat en la fotografia aèria, la 

documentació escrita medieval i moderna, la cartografia històrica, els sistemes 

d’informació geogràfica i el registre arqueològic (Palet, 1997a; Palet, 1997b; 

Palet, Fiz, Orengo, 2009). Aquests estudis són fàcilment accessibles, per la 

qual cosa no repetirem aquí totes les seves indicacions. N'hi ha prou amb 

assenyalar que els indicis que van permetre el reconeixement de la trama 

centuriada han estat l’orientació constant dels principals eixos d’aquesta 

estructura i la seva relació amb mesures basades en l’actus. En aquest sentit, 

l’eix director de la zona central del Pla, que es considera l’alineació millor 

conservada, correspon a la Travessera de Gràcia. La trama s’estenia per la 

plana litoral des dels primers pendents de la serra de Collserola a la línia de 

costa i entre els rius Llobregat i Besós.  

Reconstrucció de la centuriació de l’ager de la colònia de Bàrcino (Font: App Barcino 

3D. Servei d’Arqueologia de Barcelona) 

La parcel·lació es presenta com una estructura regular amb un model bàsic de 

15 per 20 actus (1 actus = 120 peus romans / 1 peu romà = 0,296 m / 533x710 

m). Respecte a la seva orientació, de 49° 30’ E sexagesimals,  es va establir 
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pels eixos paral·lels a la costa o kardines de la centuriació. No obstant això, 

aquesta necessàriament també s'adequava a l'orografia natural del terreny i el 

drenatge de les aigües. A més, la trama s’articula amb la xarxa viària que 

travessa aquest territori i que en alguns casos les vies realitzen la funció de 

limites o formaven la diagonal de diverses centúries. 

Respecte al món funerari d’època alt imperial, la majoria de necròpolis es 

troben en el districte de Ciutat Vella, nucli de la Bàrcino romana, però tretze es 

localitzen en els districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Horta -Guinardó, Sant 

Andreu, Sant Martí i una, la documentada al mercat de Sant Antoni, en 

l'Eixample.  

Hem de diferenciar dos tipus de zones d'enterrament, d'una banda, les 

necròpolis pròpiament dites, que es disposen continuant les vies de 

comunicació, generant veritables viae sepulcrals, com la localitzada a la 

Travessera de les Corts1. D'altra banda, els enterraments amb relació a una 

vila pròxima, on predominen els enterraments infantils, com en el cas de Can 

Cortada2 , sota diferents paviments de les estances de la part privada, i a la 

Sagrera3 , al peu d'un dels murs que definia un dels torcularis, on es produïa el 

vi. 

Centrant-nos ja en la zona més pròxima a la ciutat, al seu suburbium, trobem 

diferents àrees d'enterrament, on conviuen els rituals de cremació i inhumació, 

com es posa d'evidència en les necròpolis de la plaça de la Vila de Madrid4 o a 

les Drassanes Reials5 , i on  observem que la mort s'assembla a la vida, ja que 

a totes les necròpolis excavades veiem  sepultures de diferent nivell social, 

gent de l’elit i habitants humils, encara que sí que podem afirmar que, segons la 

necròpolis, en predominen uns o d'altres. 

Respecte a les cremacions s'han documentat dos tipus, les primàries i les 

secundàries. Les primàries, registrades a la plaça de la Vila de Madrid, 

corresponen a fosses excavades en el terreny on es cremava el cadàver junt 

amb el seu aixovar i, una vegada extinta la pira funerària, les despulles es 
                                                           
1 http://cartaarqueologica.bcn.cat/299 
2 http://cartaarqueologica.bcn.cat/1009 
3 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3298 
4  http://cartaarqueologica.bcn.cat/94 
5  http://cartaarqueologica.bcn.cat/3268 
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cobrien directament amb terra. El segon tipus apareix representat en un gran 

nombre de necròpolis, encara que la presència d’ustrina o llocs on es 

realitzaven les cremacions tan sols s'ha documentat al carrer Arcs6. Els 

contenidors on es dipositaven les cendres són molt variats com les urnes de 

vidre o ceràmica de les Drassanes Reials, les cupae de la Vila de Madrid, l'urna 

de ceràmica dintre d'una caixa de tegulae de Joaquim Xirau7, o directament en 

fosses simples (loculus) que apareixen en la major part de les necròpolis amb 

cremacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la 

necròpolis de la plaça de la Vila de Madrid 

 

La majoria de les inhumacions les trobem en fosses simples, algunes amb 

indicis de la presència de taüts de fusta. També hi ha enterraments en fossa 

simple amb caixa o coberta de tegulae a doble vessant i, en un cas documentat 

en les Drassanes Reials amb coberta de toves. Tots són sepultures individuals, 

a excepció d'un enterrament col·lectiu documentat a la plaça de la Vila de 

Madrid que s'interpreta com un possible collegia funeraticia. 

                                                           
6 http://cartaarqueologica.bcn.cat/878 
7 http://cartaarqueologica.bcn.cat/574 
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Tant les cremacions com les inhumacions podien enterrar-se a l'interior d' 

edificis funeraris o mausoleus. S'ha trobat les fonamentacions de construccions 

de planta quadrada o rectangular al carrer Arcs, carrer Hospital8 i a la 

necròpolis de Sant Pau del Camp9, que a conseqüència de l'espoli i arrasament 

que van patir no és possible reconstruir-les. En aquest sentit cal assenyalar que 

gran part dels elements arquitectònics, escultòrics i epigràfics que formaven 

part d'aquests monuments es van desmuntar i aprofitar per construir la muralla 

de la ciutat de la segona meitat del segle III dC. 

Aquesta muralla va esdevenir l’únic sistema defensiu de la ciutat de Barcelona 

al llarg de centenars d’anys, però va quedar obsoleta a partir del segle XIII com 

a conseqüència del creixement urbanístic fora muralles. Els burgs o vilanoves 

esdevenen incipients focus de població que es relacionen amb centres d’ordre 

econòmic o religiós com convents, monestirs, el mercadal o les drassanes, que 

amb el temps esdevenen àrees plenament urbanitzades (Banks, 1991). 

D’aquests suburbis destaquem els dos grans nuclis situats a la zona oriental de 

la muralla romana: el primer, el burg del Mercadal, es va formar a ambdues 

bandes del camí que comunicava la porta de la muralla de l’actual plaça de 

l’Àngel amb Santa Maria del Mar. L’activitat inicial del mercat era la venda de 

productes agrícoles, artesanals, bestiar, espècies o fins hi tot esclaus. El 

segon, s’ubicava als voltants del monestir de Sant Pere de Puelles, fundat l’any 

945, que esdevé un dels principals exemples d’aquest procés d’urbanització 

dels espais extramurs al voltant dels camins de sortida de la ciutat, en aquest 

cas de la via Francisca. 

No és fins a finals del segle XI i inicis del segle XII quan es comença a ocupar 

la zona de forma més sistemàtica. A partir del segle XIII la muralla romana perd 

la seva funció defensiva i resta darrera de les noves construccions, encara que 

es manté com un important element de delimitació de l’espai urbà. Així doncs, a 

l’interior de la ciutat es localitzen els principals edificis polítics i religiosos, el call 

jueu i les residències aristocràtiques. Pel que fa a l’exterior, s’accelera el 

creixement al voltant dels antics burgs, com per exemple el de Santa Maria del 

                                                           
8 http://cartaarqueologica.bcn.cat/888 
9 http://cartaarqueologica.bcn.cat/750 
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Mar, on es documenta un important barri de pescadors i mariners en 

creixement constant arrel de l’expansió del comerç a la mediterrània. 

A finals del segle XIII comença una època d’esplendor amb l’edificació al carrer 

Montcada de grans palaus i l’assentament de diversos ordes eclesiàstics, entre 

ells cal destacar la fundació del Convent de Santa Caterina, el més gran de la 

ciutat de Barcelona. La construcció d’aquest convent va motivar una divisió 

molt clara de la ciutat, així com el canvi del traçat de diversos carrers, creant 

una illa dins de la xarxa urbana. 

En època de Jaume I, i coincidint amb importants canvis organitzatius i 

econòmics, es comença a construir una nova muralla que transcorria per les 

actuals Rambles o l’antiga riera d’en Malla.  Aquesta comptava amb un total de 

cinc portals d’accés a la ciutat flanquejats per torres: Framenors o Drassanes, 

Trentaclaus o dels Ollers, Boqueria, Portaferrissa i Santa Anna o dels Bergants. 

També del segle XIII data el tram que discorria al llarg de l’actual Ronda de 

Sant Pere, Arc de Triomf, passeig Lluís Companys i el Parc de la Ciutadella, 

que comptava amb els portals dels Orbs, el de Jonqueres i el de Sant Pere.  

El nou perímetre murat, que s’estenia al llarg d’uns 5000 m, complia una triple 

funció: d’una banda, renovava i millorava les defenses de la ciutat contra 

possibles atacs enemics. D’altra banda, el traçat encabia al seu interior els 

suburbis o nuclis poblacional i econòmics localitzats fora de la muralla de 

l’antiga ciutat romana. Finalment, realitzava una funció de dic de contenció de 

les aigües dels torrents que baixaven des de la serralada de Collserola 

(Huertas, 2000).  

En temps de Pere el Cerimoniós, al segle XIV, es va realitzar una nova 

ampliació del recinte emmurallat, tancant d’aquesta forma el que actualment 

coneixem com el barri del Raval. Aquesta zona de la ciutat restaria com a 

primera línia de defensa per davant de la muralla de Les Rambles. Amb aquest 

projecte es pretenia protegir, en cas de setge, un espai que aportava a la ciutat 

recursos alimentaris de primer ordre, així com protegir els incipients nuclis de 

població establerts en aquest indret. 

Abans de la construcció d’aquest tram de muralla, les notícies històriques ens 

parlen d’aquesta zona com un destacat espai rural al servei de la ciutat, on els 
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horts, vinyes i camins que menaven cap a la ciutat configuraven un paisatge 

ben definit on s’hi començaren a construir edificis de serveis com hospitals, 

convents i les drassanes, així com cases o llocs d’hàbitat menors. 

Així doncs, cap a mitjan segle XIV, simultàniament al tancament del recinte per 

la part oriental de la ciutat, es construeixen els trams que porten del capdamunt 

de La Rambla fins al portal dels Tallers i d’aquest fins al portal de Sant Antoni. 

La muralla continuava des de Sant Antoni a Sant Pau on la fortificació canviava 

de direcció fins connectar amb el Paral·lel, essent aquest el darrer sector de la 

muralla que arribava fins al mar o les Drassanes. 

Com també es documenta en la construcció de la muralla del Portal Nou a 

Santa Clara, la traça del mur s’anava adaptant a les edificacions ja existents, 

com les cases del camí de Sarrià, els monestirs de Nazaret i Sant Pau i, 

finalment, les Drassanes. El tancament del recinte emmurallat de la ciutat no 

restaria completat fins al segle XVI amb la construcció de la muralla de mar. 

Al tram de muralla que tancava l’actual Raval es construïren quatre portals: el 

de Tallers (1359), Santa Madrona (1378), Sant Pau (1389) i, finalment, el de 

Sant Antoni. Aquest darrer va esdevenir la construcció més rellevant d’aquest 

sector de la fortificació, convertint-se en la porta triomfal de la ciutat de 

Barcelona o accés principal de reis, prínceps i ambaixadors, degut a la seva 

situació en el camí que venia d’Aragó.  

Vista de Barcelona del flamenc A. Van  Wyngaerde de l’any 1563 (Österreichische 

Nationalbibliothek) on es pot veure el doble traçat de la muralla de la ciutat. (AHCB) 
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El portal de Sant Antoni, que rebia el seu nom per l’existència d’una capella als 

seus voltants sota l’advocació d’aquest sant, es trobava flanquejat per dues 

torres de planta poligonal: la de Sant Urbà, situada a la dreta, i la de Sant Ivó, a 

l’esquerra. Ambdues tenien una làpida en la qual hi havia escrit el seu nom i 

l’any en què varen ésser acabades. La làpida corresponent a la torre de Sant 

Urbà, que es conserva en el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, figura 

l’any 1377.  

El portal se situava en el camí del Llobregat, o també anomenat via moresca 

perquè era la que conduïa als territoris islàmics entre els segles IX i XII. Aquest 

va ser durant segles el camí més important d’accés a la ciutat de Barcelona, 

tant de personatges i autoritats oficials com de mercaderies, ja que s’ubicava 

en la ruta cap a l’Aragó.  D’altra banda, la via va constituir un dels eixos 

vertebradors més rellevant del desenvolupament urbanístic i econòmic d’aquest 

sector de la ciutat de Barcelona. 

El desenvolupament progressiu de la tècnica militar entre els segles XV i XVI 

va fer necessària  la millora de les fortificacions europees d'època medieval així 

com la implantació de nous dissenys arquitectònics dels sistemes defensius. El 

principal element detonador d'aquest procés va ser l’ús de la pólvora amb 

propòsits militars a partir dels segles XIII-XIV. Inicialment la força de les armes 

de foc no residia en la seva eficàcia sinó més aviat en el terror i desconcert que 

produïen els seus efectes en l'enemic. El principal problema era que els canons 

no podien contenir les explosions que es produïen al seu interior i, per tant,  

presentaven un comportament molt perillós i impredictible per a les persones 

que els manipulaven (Gea et al, 2010: 179). A partir del segle XV, amb el 

perfeccionament de l'artilleria piro balística, es va generalitzar l'ús de les bales 

de ferro i de canons o armes més petites, efectives i destructives, que a més 

permetien un combat a major distància en comparació amb les armes 

tradicionals. 

De seguida es va fer evident que els castells i muralles medievals, concebudes 

per resistir setges i atacs amb llances, fletxes o bales de pedra eren incapaces 

de suportar  els atacs amb artilleria. Amb aquestes era molt més fàcil obrir 
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bretxes en les defenses enemigues que resultaven inútils davant el reiterat 

impacte dels projectils de ferro. Així de forma gradual es van implantar noves 

tècniques de fortificació amb l'objectiu de contrarestar l'efecte de les armes de 

foc. Les primeres reformes van consistir bàsicament a reduir-ne l’alçada de les 

muralles per oferir una menor superfície d'impacte. D’altra banda, també es van 

construir de noves però escarpades i incrementant notablement el gruix amb 

murs afegint-hi rebliments interns de terra. D’aquesta manera el rebot i 

l’absorció dels impactes de les bales de canó era molt més eficient. Finalment, 

les torres medievals també es van escapçar o directament es van enderrocar 

per donar-ne pas a la construcció de baluards. Dissenyats per resistir les fortes 

envestides dels impactes dels projectils de l'artilleria i al mateix temps per poder 

exercir accions ofensives, es van convertir en els principals elements d’un nou 

tipus de fortificació: la fortificació amb baluards. 

Aquest nou sistema va néixer a Itàlia, des d’on es va estendre a altres països 

com França, Espanya o Alemanya. Denomina per tant “traça italiana”, va ser 

dissenyada per arquitectes i enginyers militars a partir de criteris racionals i 

científics basats fonamentalment en les matemàtiques i la geometria. Els 

coneixements pràctics i teòrics d’aquests enginyers es van difondre arreu 

gràcies, amb el suport de la impremta, a la publicació d’obres monogràfiques o 

tractats de fortificació. 

Els baluards són unes estructures geomètriques que, a partir de la primera 

meitat del segle XVI, es van considerar com la defensa més adequada per 

protegir de l’artilleria els recintes emmurallats d’Europa i d’arreu del món. 

Generalment aquests eren de planta pentagonal amb un dels seus costats 

adossat a la muralla, sobresortint d’aquesta i sense superar mai la seva alçada. 

Se situaven en llocs estratègics com davant dels antics portals o en els angles 

sortints del traçat de la cortina. En els trams més llargs i rectes de les cortines 

podien haver-hi més d'un, ja que havien de ser capaços de protegir al baluard 

més proper. També a l'espai entre baluards es podien construir mitges llunes i 

revellins (obra de morfologia triangular separada de la fortificació). 

Els costats que es recolzaven contra la muralla o cortina s’anomenaven flancs, 

mentre els que formaven el vèrtex o angle capital, que era la projecció màxima 

de la fortificació, rebien el nom de cares. La gola era la línia recta que unia els 
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extrems dels dos flancs i per la qual s’accedia al baluard. Era un pas estret que 

facilitava la defensa en el cas que l’atacant ocupés el bastió. La part superior 

del baluard es feia servir com plataforma per instal·lar-hi l’artilleria defensiva. A 

diferència de les torres medievals, de gran desenvolupament vertical i gairebé 

integrades a la muralla, la disposició avançada dels baluards respecte a la 

cortina i la seva morfologia pentagonal facilitava el flanqueig del foc enemic i 

l'eliminació d'angles o zones mortes. 

Les fortificacions es completaven amb obres externes destinades a ocultar tant 

els baluards com les cortines de la vista de l'enemic i també per crear angles 

favorables per la seva defensa. Als seus peus s'obrien fossats o valls de gran 

superfície i molt profunds delimitats exteriorment amb una contraescarpa. A la 

part superior d'aquest mur de contenció o revestiment de pedra, a l'altre costat 

del fossat, es traçava un camí de circumval·lació, el camí cobert. La funció 

principal d'aquest passadís era la de permetre la vigilància més immediata, a 

més de constituir una línia exterior de defensa per llançar focs rasants que 

destorbessin els atacs enemics. El límit de la part exterior d'aquesta defensa, 

denominada estacada, consistia en un parapet amb banqueta pels tiradors que 

formava la part més elevada del glacis. Aquest darrer element, que envoltava al 

conjunt de la fortificació, es tracta d’un volum de terres amb una inclinació que 

ascendia des del camp obert vers al parapet exterior del camí cobert. El glacis 

o esplanada també permetia crear un espai que distanciava a l'enemic de la 

fortificació i, d'aquesta forma, obligava a situar la seva artilleria a una major 

distància fent que els impactes fossin menys precisos. 

A la ciutat de Barcelona les primeres actuacions es centraren bàsicament en la 

façana marítima, el sector més desprotegit de la ciutat, amb la construcció de la 

muralla de mar, tancant definitivament el traçat de la fortificació de la ciutat. 

D’altra banda, es construeixen tres baluards que no responen a un model o 

estil basat en els tractats de l’època: el de llevant, el de ponent i el de migjorn, 

aquest darrer iniciat l’any 152710. 

A mitjan segle XVII, dins del marc del conflicte amb França iniciat el 1635 i com 

a conseqüència de la Guerra dels Segadors (1640-1652), es continua amb les 

                                                           
10 http://cartaarqueologica.bcn.cat/645 

http://cartaarqueologica.bcn.cat/645
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reformes del recinte emmurallat amb la construcció de terraplens i baluards 

davant dels antics portals de la muralla de la ciutat, com als portals Nou, de 

Sant Pere i de l'Àngel (Galera,1982: 48-49). Les intervencions van ser 

realitzades sota el mandat del Consell de Cent fins a la seva capitulació l’any 

1652. A 

partir 

d’aquesta data el Consell va perdre les competències de gestió i manteniment 

de les fortificacions de la ciutat que van passar a mans de la Corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista general dels sector entre el baluard de migjorn (Autor: Mikel Soberón) 
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En aquest context bèl·lic, el 19 de juny 1644 s’inicia la construcció del baluard 

de Sant Antoni  en el tercer recinte de la muralla que tancava la part oriental de 

la ciutat. Les fonts històriques reflecteixen que el baluard constituïa una 

estructura de morfologia pentagonal que es construí davant de l’antic Portal de 

Sant Antoni que es localitzava a l'angle sortint de la traça de la cortina que 

formaven els trams que transcorrien per les actuals Rondes de Sant Antoni i de 

Sant Pau. Cal dir que en un primer moment es tracta d'una mera obra exterior 

(anomenada mitja lluna) que tenia com a objectiu protegir el portal, però 

posteriorment es va unir al recinte emmurallat i es va convertir en baluard. 
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Amb anterioritat a la seva construcció, entre els segles XV i inicis del XVII, 

aquest espai extramurs restava ocupat per edificacions de caràcter agropecuari 

que es distribuïen a sengles costats del camí del Llobregat. Com hem comentat 

anteriorment, aquesta via, d'origen romà, era la via més important d'entrada i 

sortida de Barcelona i un dels eixos vertebradors del desenvolupament 

urbanístic i econòmic d'aquest sector de la ciutat, tenint com a punt d'accés el 

portal de Sant Antoni. La construcció del baluard va significar, d'una banda, 

l'expropiació i enderroc d'aquestes propietats i edificis, doncs se situaven a la 

zona que ocuparien el camí cobert i el glacis. D'altra banda, es va obstruir la 

sortida directa de la ciutat, ja que a partir de llavors el pas es realitzaria a través 

del pont llevadís que hi havia entre el flanc nord del baluard i el camí cobert. És 

interessant destacar que a l’entrada de la nova fortificació es va instal·lar una 

placa o làpida de pedra commemorativa amb un escut d'armes i l'any de 

finalització de les obres (1647) (Pí i Arimón, 1854 : 333). 
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La ciutat de Barcelona assetjada per Joan Josep d’Àustria, 1640-1654 (AHCB) 

Gravat de Bonaventura Planella del baluard de Sant Antoni, 1802 (BC) 

Posteriorment, un cop acabada la Guerra de Successió amb la victòria de Felip 

V i la capitulació de Barcelona l’11 de setembre de 1714, s’enderrocarà part de 

la muralla de llevant i de marina. També s’inicia el procés d’arrasament del barri 

de la Ribera per construir la Ciutadella militar, ubicada on actualment es troba 

el parc del mateix nom, enderrocant una part important de la zona més pròxima 

a Santa Maria del Mar, concretament al voltant de l’actual Mercat del Born 

Al segon quart del segle XIX, a conseqüència del creixement demogràfic 

relacionat amb el procés d’industrialització, les antigues muralles feien 

impossible el desenvolupament normal tant de l’urbanisme com dels serveis de 

la ciutat de Barcelona. El 1854, una reial ordre va donar pas al seu enderroc i 

els terrenys que ocupaven van passar a mans de l’estat. 
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Plano de las defensas que se han hecho en el antiguo Baluarte de San Antonio con 

acuartelamiento para 130 hombres de infanteria y pabellones para Oficiales, 1857 

(CAGMM) 

 

Dins d’aquest període també s’inicià un procés de renovació o modernització 

dels quarters militars de la ciutat perquè aquests necessàriament s’havien 

d’adaptar a la nova realitat generada pel procés d’enderroc de les fortificacions 

i l’ampliació de l’espai urbà. En aquest sentit, segons un plànol de l’any 1857 i 

els quarterons de Garriga i Roca, en un primer moment es va enderrocar la 
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meitat nord del baluard de Sant Antoni, mentre que en el sector sud s’edificà 

una nova caserna per l’aquarterament de 130 homes d’infanteria. A l’interior 

d’aquesta porció de la fortificació sembla que es van construir noves 

compartimentacions o edificacions com casernes per allotjar les tropes, 

pavellons pels oficials, cambra pel sergent, magatzems per municions i 

aprovisionament d’aliments... 

La demolició parcial del baluard i el colgament del fossat responien també a la 

voluntat de recuperar una sortida directa de la ciutat des del carrer de Sant 

Antoni Abat, que fins aleshores s’havia de realitzar a través d’un pont llevadís 

situat en el flanc nord de la fortificació. Aquest nou tram de via, anomenada en 

aquest període carretera general de Madrid11, reprenia els antics traçats del 

ramal costaner de la Via Augusta i del Camí del Llobregat en època medieval.   

Durant el segle XIX, en les ciutats d’arreu d’Europa es construeixen grans 

mercats coberts per donar resposta a les necessitats de la nova societat 

urbana sorgida de la Revolució Industrial. Els nous mercats van permetre 

ordenar i racionalitzar els sistemes tradicionals de proveïment de menjar a les 

ciutats, caracteritzats fins aleshores pel comerç improvisat a l’aire lliure en 

carrers i places. 

El primer mercat cobert com a tal de Barcelona va ser el de Santa Caterina, les 

obres del qual es van finalitzar l’any 1848. Més tard, el 1875, es va inaugurar el 

mercat de la Llibertat i, a continuació, el Born (1876), Sant Antoni (1882), la 

Barceloneta (1884), la Concepció i Hostafrancs (1888), Clot i Poblenou (1889) i 

l’Abaceria Central (1892). La Boqueria, malgrat que va començar a construir-se 

l’any 1840, la coberta metàl·lica no es va instal·lar fins al 1914. 

El mercat de Sant Antoni va ser el primer mercat d’aliments cobert de 

Barcelona construït fora del recinte emmurallat, a la zona ocupada pel baluard 

de Sant Antoni i, per tant, a l’àrea d’accés a la ciutat des de la carretera de 

Madrid, actual avinguda Mistral. De fet, recollia un ús de mercat espontani ja 

existent en èpoques prèvies a l’enderroc de les muralles, concretament a la 

plaça el Padró, que es va anar estenent per manca d’espai pels carrers de 

Botella i de la Cera, dificultant el trànsit per ells. 
                                                           
11 Amb anterioritat aquesta mateixa via havia rebut diferents noms com carretera Reial 
o de la Creu. 
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L’edifici, construït segons projecte de l’arquitecte Antoni Rovira i Trias i 

l’enginyer Josep M. Cornet i Mas, es va començar a construir per la Maquinista 

Terrestre i Marítima l’any 1879 i va ser inaugurat per l’alcalde Rius i Taulet el 

mes de setembre de 1882. La idea de la seva construcció parteix, però, del pla 

Cerdà, que el va concebre com un centre de proveïment en un indret de nexe 

d’unió entre el barri del Raval i l’Eixample. 

El mercat ocupa una illa sencera de l’Eixample delimitada pels carrers de 

Manso, Comte d’Urgell, Comte de Borrell i Tamarit i s’organitza en forma de 

creu grega sobre les diagonals del traçat de l’Eixample, reproduint en 

geometria i dimensió les alineacions d’un encreuament de dos carrers. 

L’octògon central, cobert amb una cúpula de major alçada, reprodueix una 

cruïlla tipus de la trama Cerdà. 

És un dels exemples rellevants de l’anomenada arquitectura del ferro a 

Barcelona i una de les poques edificacions singulars sobre la trama Cerdà, 

previstes pel propi Pla. Cal destacar la grandiositat de l’edifici, aconseguida per 

una secció graonada que adquireix el seu moment més intens en la coberta de 

l’octògon central, i per una organització panòptica de la planta que permet 

experimentar la gran dimensió de la diagonal d’una illa de l’Eixample. 
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Vista de l'entrada principal del mercat de Sant Antoni, 1880-1890 (ANC) 

 

4.2. Antecedents arqueològics 
 
 4.2.1. Primera fase de sondejos arqueològics 
El solar fou objecte d’una primera fase d’intervenció arqueològica, entre els 

mesos de març i maig de 2007, realitzada quan el mercat encara estava en ple 

funcionament12. L'objectiu que es plantejava era la localització de restes 

arqueològiques al solar i, d'aquesta forma, determinar com aquestes podien 

afectar o integrar-se en el projecte de remodelació del mercat que s'estava 

redactant.  

La intervenció arqueològica efectuada a l’interior i als entorns del mercat de 

Sant Antoni, basada en l’obertura de cinc sondejos, va permetre recuperar 

informació fragmentada sobre certs aspectes morfològics del baluard i el seu 

sistema defensiu d’època moderna, així com de les tècniques constructives 

emprades. 

                                                           
12 http://cartaarqueologica.bcn.cat/439 
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Rasa de sondeig realitzada al carrer de Manso 

 

En primer 

lloc, cal dir que 

un cop 

analitzada la seqüència estratigràfica es va constatar la presència de restes 

arqueològiques anteriors a la construcció del sistema defensiu del segle XVII. 

Es tracta d’una estructura, la cronologia de la qual es desconeixia, que 

aparegué al sondeig 200, per sota del mur interpretat com la contraescarpa del 

baluard. Sembla que, per la informació recollida durant el treball de camp, 

aquest mur delimitaria un àmbit del qual no es pogué precisar la funcionalitat i 

les característiques, segurament perpendicular a la via que sortia de la ciutat 

cap al sud i que en època romana es deia Via Augusta, i que actualment 
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correspon als carrers de Sant Antoni Abat, Hospital i la seva continuació cap al 

sud, per l’avinguda Mistral. 

En segon lloc, es va documentar un conjunt d’estructures relacionades amb la 

construcció del baluard de Sant Antoni al segle XVII. Al sondeig 400, situat a 

l’interior del mercat, aparegué un tram del mur exterior de la cara nord (o costat 

que convergeix per formar el vèrtex extrem del pentàgon) construïda amb 

morter de calç blanc de bona qualitat i carreuons de pedra de Montjuïc. 

Presentava un parament força acurat, amb una alçada excavada 

d’aproximadament d’un metre, i un cos intern de pedra i morter barrejat. 

D’altra banda, en aquest mateix sondeig també es documentà el terraplè o 

farciment de terra que omplia les cares i flancs del baluard, compost per un 

nivell d’argiles de color vermell molt compactes amb nòduls de calç. 

Aquest nivell també aparegué a les rases efectuades a la part exterior del 

mercat, concretament als sondejos 100, 300 i 500. Aquesta tècnica, un terraplè 

revestit amb un mur de pedra, permetia una absorció més eficient dels 

projectils de canó que no pas un mur construït íntegrament amb pedra. 

Pel que fa als elements que configuraven el sistema defensiu, a la rasa 200 es 

van documentar restes de la contraescarpa i part del fossat del baluard. En el 

primer cas, s’excavà un mur sense fonaments de 0,74 m. d’amplada i 0,66 m. 

d’alçada màxima conservada, fet de morter de calç i sorra de color blanquinós. 

En el segon cas, només es documentà el nivell de circulació inferior del fossat. 

Damunt aquest es diposità el nivell d’argiles grises clares amb partícules de 

carbó que correspondria amb els farciments de colgament interns del fossat del 

baluard. 

 

4.2.2. Segona fase de sondejos arqueològics 
La segona fase de sondeigs, efectuada entre els mesos de juliol i desembre de 

200913, va consistir en l’obertura de 13 sondejos, tant a l’interior de les naus 

com als quatre patis exteriors. L’objectiu principal era determinar la presència 

de les estructures arqueològiques, especialment les relacionades amb el 

baluard, per establir si es podien compatibilitzar amb el projecte de remodelació 

del mercat. 

                                                           
13 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3174 
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Així es van poder establir diverses fases constructives: 

En primer lloc, del baluard de Sant Antoni es va poder localitzar diversos trams 

de la cara nord i de l’angle capital, al sector sud-est del mercat. El revestiment 

exterior, amb una longitud estimada d’uns 90 metres i una amplada de 2, 10 

metres, presenta un parament format per fileres de carreus de pedra de 

Montjuïc, i un cos intern de pedra i morter de calç de bona qualitat. Es va 

descobrir una alçada de l’escarpa de 2,33 m. També es va detectar el terraplè 

que omplia les cares i flancs del baluard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localització del baluard de Sant Antoni al pati del mercat del carrer de Manso 

 

D’altra banda, van aparèixer possibles restes del glacis o esplanada, és a dir, 

del terreny en pendent que baixava des del camí cobert fins al camp, les restes 

del qual. Consisteixen en una sèrie d’anivellaments formats per capes d’argiles. 

En segon lloc, es va documentar un tram de la carretera de Madrid, del segle 

XIX, que fou una de les principals vies de comunicació de la ciutat que es 

dirigia vers el sud i l’oest, que sortint del portal de Sant Antoni, enfilava cap a la 

Creu Coberta i es projectava, de forma rectilínia, cap a Esplugues i Sant Feliu 

de Llobregat. La via, que es va poder detectar a un metre sota el paviment del 

mercat, tenia una amplada de 9 metres i estava ben delimitada per dos murets. 
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Constava de vorera al seu interior, feta de blocs rectangulars de grans 

dimensions de pedra de Montjuïc i, a més, es va detectar un fita. 

 

4.2.3. Tercera fase de sondejos arqueològics 

La tercera fase de sondeigs, que es va realitzar entre els mesos de gener i 

març de 201114, va consistir en la realització de vuit rases de sondeig amb la 

finalitat de poder planificar l’excavació extensiva del subsòl del mercat en 

relació a l’obra civil que s’havia de dur a terme. D’altra banda, a proposta de 

l’equip d’arquitectes encarregats del projecte de reforma del mercat, es van 

excavar un total de 13 sondeigs als punts on s’havien de situar els pilots que 

havien de suportar tota la càrrega de l’edifici més la nova llosa post-tesada. En 

aquesta intervenció es van definir tres fases constructives. En primer lloc, una 

ocupació anterior a la construcció del baluard, datada entre el segle XV i 

principis del segle XVII.  Dins d’aquesta fase, a l’interior de la nau sud del 

mercat, es va localitzar un pou, les restes constructives de dos murs de 

tancament i dues preparacions de paviment. 

En segon lloc, es va descobrir la camisa o cara nord del baluard de Sant 

Antoni, situada a la nau est del mercat, i un petit tram de la cara sud, en el pati 

del carrer Manso. També, a l’interior de l’edifici, es va documentar el traçat i 

alçat de la contraescarpa i les restes del camí cobert i del glacis o esplanada.  

En tercer lloc, també es van localitzar dos trams de la carretera general de 

Madrid del segle XIX, un a l’interior de la nau sud i un altre en el pati del Comte 

d’Urgell. 

Paral·lelament, també es va recuperar un seguit de bens mobles que formaven 

part de les parades del mercat. Els treballs, realitzats per l’empresa de 

restauració Àbac S.L., van consistir en l’extracció i embalatge d’una  selecció 

dels rètols més representatius o característics, així com d’altres elements 

singulars com per exemple taules de marbre o un antic quadre elèctric. 

 

 
                                                           
14 http://cartaarqueologica.bcn.cat/3463 
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5.TREBALLS REALITZATS 

A continuació es detallaran tots els treballs duts a terme al solar en la present 

intervenció que, com a norma general, sempre varen estar supeditats en funció 

de les fases constructives del nou projecte arquitectònic del mercat, així com 

per les posteriors tasques d’estintolament i conservació d’una part de les restes 

arqueològiques localitzades. Aquests s’han dividit en tres grans fases que 

vénen marcades, en primer terme, per les actuacions relacionades amb la 

construcció del mur pantalla perimetral; en segon, pels treballs previs a 

l’estintolament de l’edifici del mercat per mitjà d’una llosa post-tesada i, 

finalment, per les actuacions  efectuades per sota d’aquesta llosa i que es 

relacionen amb la construcció de les quatre plantes soterrades del nou mercat.  

 

5.1. Actuacions relacionades amb l’execució del mur pantalla perimetral 
 
5.1.1. Excavació i documentació de les restes arqueològiques 
Els treballs realitzats en aquesta fase de la intervenció, entre els mesos d’agost 

i setembre de 2011, van consistir en la realització d’una sèrie de sondejos amb 

màquina en aquells punts on la construcció dels murs pantalla i un pilar 

estructural, relatius a la reforma del mercat, podien afectar el baluard i la 

contraescarpa.  
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Tram de la cara nord del baluard del sector 8000 

El baluard fou detectat en dos dels sondejos plantejats, un al carrer Comte 

d’Urgell (sector 6000) i l’altre al carrer de Manso (sector 8000). Respecte a la 

contraescarpa, fou trobada en dos sondeigs, en el pati del carrer Comte 

d’Urgell i dins del mateix mercat (sector 9000). També es va documentar una 

estructura corresponent a la distribució interna del baluard i que fou detectada 

dins de la rasa dels murs pantalla. Les tasques d’excavació es van 

complementar amb la neteja manual de les estructures aparegudes i la 

documentació planimètrica i topogràfica de cada una d’elles. 
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Tram de 

contraescarpa del sector 6000 

 

5.1.2. Tractament de restes no extretes – desmuntatges 
Entre els mesos de febrer i març de 2012 es va procedir al desmuntatge parcial 

dels trams del baluard i contraescarpa afectats per la construcció dels murs 

pantalla i el pilar estructural del nou mercat. Per raons tècniques i de seguretat 

només es va realitzar la demolició fins a aproximadament l’inici del nivell de 

fonamentació de les estructures. A partir d’aquest punt es va considerar que la 

màquina pantalladora podia reprendre les feines de perforació i, per tant, 

finalitzar les taques d’eliminació de les fonamentacions. També, un cop 

finalitzats els treballs, es van protegir les restes de la fortificació amb geotèxtil i 

es van cobrir amb sediment. 

En el sondeig excavat a la meitat sud del pati del carrer Comte d’Urgell, es va 

desmuntar un tram d’1,40 m de longitud de la cara nord del baluard, que 
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presentava una amplada d’1,75 m i un parament exterior o cara vista 

conservada de 6,30 m d’alçada. En el mateix carrer, es va eliminar un tram de 

la contraescarpa del baluard, en concret 1,05 m de longitud, que mesurava 1,3 

m d’amplada i conservava 3 m d’alçada.  

En el sondeig plantejat a la meitat oriental de la façana del mercat del carrer de 

Manso, es va eliminar un tram d’1,40 de la cara meridional del baluard, que 

presentava una amplada d’1,90 m i una alçada conservada de 5,40 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treballs de desmuntatge del tram de baluard del sector 8000 

 

A la part central del mercat es va desmuntar un tram de la contraescarpa d’1,15 

m d’amplada i 3,6 m d’alçada. L’afectació parcial d’aquesta estructura, a causa 

de la construcció d’un dels pilars centrals del nou mercat, contemplava 

l’eliminació de tan sols una part del parament interior del mur, concretament un 

semicercle de 0,7 m d’amplada per 1 m de longitud. Un cop iniciats els treballs 

d’eliminació de la part superior del mur, aquests es van aturar per raons de 

seguretat, ja que en situar-se entre dos pilars de la cúpula del mercat les 

vibracions podrien afectar l’estabilitat de l’estructura. Per aquest motiu es va 

decidir que en aquest punt la màquina perforadora podia continuar directament 

amb l’eliminació de l’estructura. No obstant això, i a l’espera de reiniciar-ne 

aquests treballs, es van tornar a cobrir les restes amb geotèxtil i sediment. 

Finalment, en el pati del carrer Manso, a l’extrem nord-est, es va eliminar 

parcialment les restes d’una estructura que, realitzada en sentit vertical a la 
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projecció màxima del baluard, tenia com objecte facilitar el pas d’una 

construcció a l’altra de la fortificació sense ser vist i protegit del foc enemic. 

 

5.1.3. Seguiment rebaixos per a l’execució de la biga de lligat 
Un cop finalitzades les fases de sondeig i d’eliminació de les estructures 

afectades pel nou mur perimetral del mercat, entre els mesos d’abril i juliol de 

2012, es va realitzar el control i seguiment arqueològic de l’excavació que 

s’havia de realitzar per a l’execució de la biga de lligat o coronació de les 

pantalles de l’obra. Aquestes feines van consistir en la realització de rases 

atalussades o amb entibacions a sengles costats dels murs pantalla, afectant a 

tot el recinte de l’obra del mercat. Cal destacar que durant la realització 

d’aquests treballs no es va documentar cap nova resta arqueològica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Treballs de seguiment arqueològic dels rebaixos per a l’execució de la biga de lligat 

(Sector 2000) 

 

5.2. Actuacions prèvies a l’execució de la llosa post-tesada del mercat 

Les actuacions incloses en aquesta fase de la intervenció es van realitzar entre 

els mesos d’agost de 2012 i desembre de 2013. 

 

5.2.1. Seguiment del rebaix general del solar 
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Els primers treballs efectuats en aquesta fase de la intervenció es van centrar 

en el seguiment arqueològic del rebaix general de tota la superfície de l’obra, 

d’uns 10.000 m2, que es trobava  delimitada pels murs pantalles perimetrals 

que van ser construïts en la fase anterior de l’obra. Els objectius principals 

d’aquest control eren, d’una banda, la localització, excavació i eliminació de 

totes les restes arqueològiques que hi hagués fins a la cota inferior de la llosa 

d’estintolament del mercat que s’havia d’executar. D’altra banda, respecte a les 

estructures defensives que s’integraven en el nou projecte constructiu, també 

s’havia de realitzar la documentació i eliminació parcial dels trams que no es 

preservaven. 

Partint d’una superfície de treball que es trobava a un metre per sota de la cota 

de circulació del carrer, la fondària assolida en aquesta fase de rebaix 

oscil·lava entre 2,00 i 3,50 m. Les diferències de cotes depenien de la 

morfologia de la llosa, ja que aquesta presentava un perfil inclinat amb la part 

més elevada al centre del mercat i la més baixa situada als extrems o zones 

més pròximes als murs pantalla perimetrals.  Bàsicament, amb aquesta 

excavació, es van extreure els nivells de terres relacionats amb la construcció 

del mateix edifici del mercat i, a continuació, amb els processos d’amortització i 

també de construcció del sistema defensiu d’època moderna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs de seguiment arqueològic del rebaix general del solar (Sector 2000) 
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Per motius de seguretat es van deixar uns talussos al costat dels quatre límits 

perimetrals del solar, a l’interior i exterior de tots els murs de façana del mercat 

i als pilars que sustenten la cúpula central. En una fase posterior de l’obra 

aquests van ser retirats puntualment per finalitzar l’excavació i documentació 

de les estructures arqueològiques que s’havien localitzat i que mostraven una 

continuïtat per sota d’aquests espais.  

Cal assenyalar que aquesta fase de la intervenció es va realitzar 

simultàniament a altres actuacions que a continuació detallarem. Fins i tot en 

algun moment es van haver d’aturar a causa de la realització en diverses zones 

del solar d’altres treballs arqueològics que necessàriament s’havien d’efectuar 

abans de continuar amb les remocions.  

 

5.2.2. Excavació i documentació de les restes arqueològiques 

Així doncs, les tasques de control van permetre la localització de restes 

arqueològiques algunes de les quals ja es tenia constància de la seva 

existència pels sondejos practicats en fases anteriors de la intervenció. Seguint 

sempre les directrius del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona es 

va procedir a la delimitació d’aquestes mitjançant una màquina retroexcavadora 

amb pala de neteja i, a continuació, amb les tasques d’excavació manual i 

documentació. En algun punt molt concret es va ampliar la cota o fondària del 

rebaix previst per aquesta fase de l’obra per tal d’exhaurir l’estratigrafia de les 

restes documentades, ja que la posterior construcció de la llosa hauria impedit 

poder fer els treballs en condicions raonables.  

Seguidament s’explicaran els treballs efectuats en funció de l’ordre d’aparició 

de les restes arqueològiques que, a grosso modo, se superposaven en una 

seqüència cronologia de més moderna a més antiga.  

 

-Carretera General de Madrid (sectors 1000, 2000 i 8000) 

A pocs centímetres de fondària respecte al nivell de circulació inicial del rebaix 

general es van localitzar, entre els sectors 1000, 2000 i 8000 de la intervenció, 

les restes constructives d’una via de comunicació de mitjan segle XIX,  
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anomenada en aquesta època carretera General de Madrid. Com ja s’ha 

comentat, arran dels sondejos efectuats els anys 2009 i 2011, ja es preveia 

l’existència d’aquesta estructura que creuava el solar del mercat en sentit nord-

est/sud-oest. Cal assenyalar que relacionada amb aquesta també es va 

enregistrar un conjunt d’estructures interpretades com una caseta o garita de 

vigilància que se situava a l’extrem nord del sector 1000 de la intervenció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de la carretera general de Madrid (Sector 8000) 

 

Les estructures i estratigrafia d’aquesta fase constructiva documentada al 

subsòl, i en ple funcionament fins a la construcció del mercat, es van excavar 

tant de forma manual com també amb mitjans mecànics, aquests últims 

emprats per facilitar les tasques d’extracció de la capa de paviment de la 

calçada i les seves preparacions.  

Per motius de seguretat en aquesta fase de l’obra no va ser possible 

l’excavació dels trams de via que es trobaven coberts pels talussos de l’obra 

ubicats a sengles costats dels murs de façana de l’edifici. En una fase posterior 

del projecte, com s’explicarà més endavant, es van completar aquests treballs.  

 

-Sistema defensiu d’època moderna (sectors 1000, 6000, 7000,  8000 i 
9000) 
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Aquesta fase va venir definida per la realització, en primer lloc, de l’excavació 

de l’estratigrafia conservada a l’interior del baluard de Sant Antoni, situat entre 

els sectors 6000, 7000 i 8000 de la intervenció.  

Una vegada corroborada la importància i estat de conservació del baluard arran 

del sondejos practicats els anys 2007 i 2009 es va decidir, per part dels 

responsables del projecte arquitectònic i de les autoritats competents en 

matèria de patrimoni arqueològic, integrar-lo en el projecte de reforma del 

mercat que, per aquest motiu, es va haver de modificar. Per tal de conservar-ho 

es va decidir no construir-hi les plantes subterrànies a l’espai que ocupava dins 

del solar. Així, inicialment els treballs que s’havien de realitzar a l’interior del 

baluard consistien bàsicament en la detecció i excavació de restes 

arqueològiques que tan sols poguessin quedar afectades per la construcció de 

la llosa d’estintolament del mercat. No obstant això, en un moment avançat del 

projecte es va aprovar la construcció d’una galeria de serveis en planta -1, que 

s’explicarà més endavant en un apartat independent, que afectava els extrems 

del baluard.  

Per poder efectuar aquestes tasques va ser necessària primerament 

l’eliminació de les restes més modernes que se li superposaven, en concret, el 

traçat de la carretera de Madrid. Posteriorment, un cop enllestits els primers 

treballs de neteja i delimitació per mitjà d’una màquina retroexcavadora amb 

pala de neteja, es va procedir a l’excavació manual de les estructures 

conservades. Cal dir que, com ja s’havia constatat des d’un inici, part d’aquest 

espai es trobava fortament afectat per la construcció d’un soterrani pertanyent a 

un edifici annex al mercat que se situava a la part central del pati del carrer de 

Manso.  

L’excavació va permetre la documentació d’alguns trams dels fonaments d’una 

galeria o passadís central així com les evidències del rebliment del terraplè 

intern de les cares del baluard. La resta d’estructures arqueològiques 

localitzades corresponien a una fase cronològica anterior a la construcció del 

sistema defensiu d’època moderna que, com s’explicarà a continuació, també 

es van excavar i documentar.  
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En segon lloc, entre els sectors 1000 i 2000, es va procedir a l’excavació d’una 

obra auxiliar que, ubicada entre el glacis i el camí cobert, es va interpretar com 

un col·lector o canalització soterrada per abocar les aigües procedents de 

l’exterior de la fortificació vers a l’interior del fossat. Un cop localitzada tota la 

seva extensió, uns 28 m de longitud, es va determinar la integració dins del 

projecte de reforma del mercat d’un tram de 4,50 m del sector 1000, 

concretament el tram més pròxim a la part posterior de la contraescarpa. En 

aquesta mateixa fase de la intervenció els treballs es van completar amb 

l’aixecament de les lloses de pedra que formaven la coberta per tal d’efectuar 

l’excavació de l’interior de l’estructura amb metodologia arqueològica. En el cas 

del tram que es 

conservava tan sols es van aixecar quatre lloses i, un cop completats els 

treballs d’excavació, es van tornar a col·locar al mateix lloc que ocupaven.  
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Tram de col·lector o canalització soterrada (Sector 1000) 

 

Finalment, al sector 9000 o zona central del mercat, es va localitzar i 

documentar les restes d’un mur que es va interpretar com una part del 

fonament corresponent al parapet o límit exterior del camí cobert del sistema 

defensiu. 

 

-Camí del Llobregat i masos o edificacions baix medievals (sectors 1000, 
2000, 7000 i 8000) 

Durant aquesta fase de la intervenció es varen excavar i documentar un conjunt 

d’estructures edificades a partir del període baix medieval. Es va actuar de 

forma més o menys simultània o successiva tant al pati del carrer del Comte 

Borrell (sector 2000), a l’interior de la nau sud del mercat (sector 1000), a la 

nau est (sector 7000) i al pati del carrer de Manso (sector 8000). En aquests 

espais, on es tenia constància de l’existència de restes d’aquesta cronologia 

gràcies als sondejos practicats a la intervenció de l’any 2011, es va enregistrar  

un tram del camí del Llobregat i tres edificacions o masos amb estructures 

annexes. Respecte a la via, que es trobava tallada per la construcció del fossat 

del baluard de Sant Antoni, aquesta creuava la part meridional del solar, entre 

els sectors 1000, 2000 i 8000, en sentit nord-est/sud-oest.  

En referència a les restes localitzades als sectors 1000, 2000 i 7000, aquestes 

van aparèixer a una cota completament incompatible amb la seva conservació 

i, per aquest motiu, es varen eliminar un cop finalitzades les actuacions 

arqueològiques. En canvi, les que se situaven a l’interior del baluard, 

concretament al sector 8000, es van poder preservar de forma parcial. 
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Tram empedrat del camí del Llobregat (Sector 8000) 

 

5.2.3. Fase de 

sondejos  

 

-Zona baluard i contraescarpa (sectors 1000, 6000, 7000 i 8000) 

En aquesta fase, a petició de la Direcció Facultativa del projecte, es van 

efectuar mitjançant una màquina retroexcavadora un seguit de sondejos 

informatius tant al costat interior com exterior dels paraments del baluard i de la 

contraescarpa. Aquests treballs tenien com a objectiu principal la comprovació 
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de l’estat de conservació de les estructures així com la documentació de les 

seves característiques arquitectòniques de cara a projectar i planificar els 

posteriors treballs de conservació i integració d’aquestes.   

Respecte al baluard, tant al sector 7000 com al 8000, es van efectuar diversos 

sondejos per tal de determinar l’alçada conservada i la inclinació o talús dels 

paraments de les cares i del vèrtex. Aquests treballs van permetre el replanteig 

dels pilons que formaven un mur pantalla per la contenció de les terres 

ubicades a l’interior de l’estructura defensiva, una part dels quals s’havien 

d’executar amb anterioritat a l’excavació dels nivells de rebliment del fossat.  

Pel que fa a la contraescarpa, en primer lloc, al sector 1000 es va efectuar una 

cala just al costat de la cara o parament exterior del tram corb, amb l’objectiu 

de documentar com funcionava el col·lector vers a l’interior del fossat. En 

aquest sentit, com en algun moment el col·lector va abocar líquids 

(probablement aigua neta) tampoc es podia descartar que aquests es 

recollissin a través d’alguna conducció o que hi hagués alguna estructura tipus 

cisterna. Gràcies a aquest sondeig es va localitzar la sortida o obertura del 

col·lector practicada al mur de la contraescarpa,  però aquesta es trobava 

perfectament anul·lada i tapiada.  

 

 

 

 

 

 

 

Sondeig realitzat al costat del parament 

exterior del tram corb de la contraescarpa 

(Sector 1000) 

En segon lloc, també es van practicar 

dos sondejos a la cara interna d’aquest 
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mateix tram de la contraescarpa per tal de comprovar la inclinació del mur, ja 

que de cara als treballs d’estintolament de l’estructura, calia perforar una sèrie 

de micro-pilons que s’havien d’ajustar al seu perfil intern.  

Finalment, es va procedir a l’excavació de dos grans sondejos amb l’objectiu de 

descobrir trams de la contraescarpa que en un principi es pretenien eliminar 

amb anterioritat a la construcció de la llosa d’estintolament del mercat. El 

primer d’aquests, es localitzava a la nau sud (sector 1000), concretament entre 

el final de la curvatura del mur i els pilars que sustenten la cúpula del mercat, 

mentre que el segon se situava al pati del carrer Comte d’Urgell (sector 6000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de 

contraescarpa descobert al sondeig del sector 1000 

 

Per facilitar els treballs de neteja i posterior documentació gràfica dels 

paraments exteriors, a causa de les alçades conservades, en aquests sondejos 

es van instal·lar unes bastides. Cal assenyalar que un cop es va comprovar 

l’estat de conservació de les estructures, amb unes alçàries entre 2,45 i 4,80 m, 

finalment es va acordar la preservació i integració dintre del projecte constructiu 

d’una part d’aquests trams. Per aquest motiu en aquesta fase, a banda de 

l’escapçament de la part superior dels murs com s’explicarà a continuació, no 
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es va efectuar cap més tasca d’eliminació o desmuntatge com es pretenia fer 

inicialment.  

-Zona glacis (sectors 3000, 4000, 5000 i 9000) 

En aquesta mateixa fase, i un cop finalitzat el rebaix general del solar, es van 

practicar un seguit de cales informatives amb l’objectiu d’observar les 

característiques del subsòl i preveure el tipus d’actuació que caldria fer 

posteriorment en cas que es documentés la presència d’estructures o 

estratigrafia arqueològica a una més cota inferior del nivell d’execució de la 

llosa d’estintolament del mercat.  

A la meitat nord-oest del solar, que es corresponia a la zona del glacis de la 

fortificació d’època moderna, no es tenia constància de la presència 

d’estructures arqueològiques i, per tant, era necessari efectuar una prospecció 

del subsòl. Aquests treballs es van realitzar mitjançant una màquina 

retroexcavadora amb pala de neteja (sense dents).  

Al sector 3000 es va practicar un a l’extrem i un altre a la zona central de la nau 

(sector 9000) que, amb uns 6 m de llarg, 2 d’amplada i 2,50 m de fondària 

cadascun, van proporcionar uns 

resultats negatius respecte a la 

localització de restes 

arqueològiques.  
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Sondeig realitzat al sector 3000 de la intervenció 

 

Amb els mateixos resultats i dimensions molt semblants, al pati del carrer de 

Tamarit (sector 4000) també es van efectuar dos sondejos. Aquests es van 

excavar al costat dels murs de façana de les naus, ja que a la part central del 

pati hi havia una instal·lació soterrada del mercat. Finalment, just al mig del 

sector 5000 o nau nord tan sols es va realitzar una cala amb les mateixes 

característiques i conclusions que les anteriors.  

 

-Rampes accés nou soterrani (sectors 2000 i 4000) 

Amb els mateixos objectius que a l'apartat anterior, també es van efectuar dos 

sondejos en els espais on s’havien de construir les rampes d’accés al nou 

soterrani del mercat. En el cas de la cala situada en el pati del carrer Tamarit 

(sector 4000) els resultats van ser negatius, mentre que en el pati del carrer 

Borrell (sector 2000) es van documentar estructures de cronologia romana. 

Aquesta última, practicada a la part central del pati i al costat del mur pantalla 

perimetral, presentava una longitud de 10,50 m, una amplada de 7,90 m i una 

fondària màxima de 2,50 m.  
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Restes d’època romana localitzades al sondeig del sector 2000 

 

Les restes localitzades, a una cota de 9,00 m snm, corresponien a un tram de 

via o calçada així com dos murs que segurament es relacionaven amb aquesta. 

Com les restes es localitzaven a una fondària al voltant dels 2 m de fondària i 

atesa la dinàmica de l’obra amb la necessitat d’executar la llosa d’estintolament 

del nou mercat, aquestes estructures es varen cobrir temporalment per tal 

d’excavar-les en extensió durant la següent fase dels treballs.  

 

5.2.4. Tractament de restes no extretes – desmuntatges  

 

-Carretera de Madrid (sectors 1000, 2000 i 8000) 

Un cop s’havien documentat les estructures afectades pel nou projecte 

constructiu, es va procedir al seguiment arqueològic del desmuntatge 

d’aquestes, efectuat mitjançant una retroexcavadora amb martell picador 

hidràulic. Els treballs es van realitzar dins del possible respectant la seqüència 

cronològica constructiva d’aquestes i, per tant, en primer lloc es va procedir a 

l’eliminació de les estructures més modernes que corresponien als murs i 

fonaments de la caseta o garita annexa i, a continuació, als paviments i límits 

de la carretera General de Madrid.  
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-Sistema defensiu d’època moderna (sectors 1000, 6000, 7000,  8000 i 
9000) 

En referència a les restes del sistema defensiu d’època moderna, es va 

realitzar el desmuntatge parcial o escapçament d’aquelles parts més altres del 

baluard i de la contraescarpa que sobresortien de la cota d’execució de la llosa 

d’estintolament del mercat. En primer terme, es va procedir al rebaix mecànic 

del terreny necessari per fer la neteja manual i documentació tridimensional 

d’aquests fragments de murs. En segon lloc, es va efectuar un replanteig 

totalment precís de la cota d’afectació per tal de determinar de forma exacta les 

zones a desmuntar, especialment en els trams que s’havien de conservar. 

Finalment, un cop varen ser autoritzats per la Direcció General de Patrimoni de 

la Generalitat de Catalunya, es van executar els treballs de desmuntatge 

sempre sota control arqueològic i amb l’assessorament de l’equip de 

restauradors. 

Quant a la cara nord del baluard, al sector 6000 es van eliminar uns 0,80 m 

d’alçada d’una longitud de 12,30 m, que aproximadament corresponia a 3 

fileres de carreus del parament extern; al sector 7000 entre 1,10 i 1,20 m (4 

fileres) d’uns 15 m de longitud i, finalment, al sector 8000 entre 0,50 i 0,60 m (2 

fileres) d’uns 11 m de llarg. A la cara sud del baluard (sector 8000) tan sols es 

trobava afectat uns 0,80 m d’alçària d’un petit tram d’uns 4 m de longitud.  
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Treballs d’eliminació parcial de la cara nord del baluard (Sector 7000) 

 

Del mur de la contraescarpa, va ser necessari el desmuntatge parcial de la part 

superior de tot el tram corb, mentre que la resta no es trobava afectat, ja que se 

situava per sota la cota d’afectació o d’execució de la llosa. Així, del sector 

1000 es va escapçar una alçada que oscil·lava entre 0,40 i 1,30 m d’una 

longitud de 30 m (entre 1 i 4 fileres de carreus); del sector 8000 uns 1,10 m de 

2,75 m de llarg (4 fileres) i, per últim, del sector 9000 uns 0,40 m de 6 m de 

longitud (entre 1 i 2 fileres). 

El procediment per l'eliminació parcial d'aquestes estructures va consistir en 

l'extracció manual mitjançant martells pneumàtics dels carreus dels 

revestiments exteriors. La major part d'aquests es van apartar i emmagatzemar 

al mateix mercat per tal d’aprofitar-los en futurs treballs de consolidació i 

restauració. A continuació una màquina retroexcavadora va repicar l'interior 

dels murs fins a assolir la cota d'afectació. 

En aquesta mateixa fase també es va eliminar l’estructura de fonamentació del 

passadís central localitzat a l’interior del baluard (sector 8000); el fonament de 

l’estacada o límit exterior del camí cobert que se situava a la part central del 

mercat (sector 9000) i, finalment, el tram d’obra auxiliar o col·lector que no es 

contemplava la seva conservació (sectors 1000 i 2000).  
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Treballs d’eliminació parcial del tram corb de la contraescarpa (Sector 1000) 

 

-Camí del Llobregat i masos o edificacions baix medievals (sectors 1000, 
2000, 7000 i 8000) 

El procés d’eliminació d’estructures afectades a causa de l’execució de la 

construcció de la llosa d’estintolament del mercat va finalitzar amb les restes de 

cronologia baix medieval. Aquests treballs es van efectuar en diferents 

moments, iniciant-se als sectors de la intervenció 1000 i 2000 i, en darrer lloc, 

al 7000. Respecte al sector 8000, concretament a l’interior del baluard, tan sols 

es va eliminar un petit tram d’uns 4 m del camí del Llobregat a causa de la 

construcció d’una galeria de serveis. De la resta d’estructures d’aquest sector 

no fou necessari el seu desmuntatge, ja que es trobaven per sota de la cota 

d’afectació o d’execució de la llosa post-tesada i a més, com s’ha comentat 

anteriorment, en aquest espai no es contemplava la construcció de cap planta 

subterrània.  

 

5.2.5. Tractament de restes no extretes - rebliments  
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Durant aquesta fase dels treballs es varen cobrir temporalment amb geotèxtil la 

part de les estructures exhumades fins al moment per tal de tornar-les a tapar i 

compactar de nou tot l’espai per poder continuar amb els treballs 

d’estintolament del mercat. Era el cas de les restes romanes localitzades al 

sondeig que es va practicar al pati del carrer Comte de Borrell (sector 1000) i 

dels murs del baluard i contraescarpa escapçats, així com del tram de col·lector 

que es conservava.   

D’altra banda, es va efectuar el cobriment indefinit de les estructures d’època 

baix medieval documentades a l’interior del baluard (sector 8000) perquè 

aquestes no es trobaven afectades pel projecte constructiu però tampoc es 

preveia la seva 

museïtzació o visualització un cop finalitzada l’obra.  
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Rebliment indefinit de les restes d’època baix medieval (Sector 8000) 

 

5.2.6. Seguiment de les perforacions dels pilons perimetrals i interiors del 
baluard (sectors 6000 i 8000) 

D’una banda, es va controlar l’execució de tres pilons de la llosa 

d’estintolament a l’interior del baluard (dos al sector 8000 i un al 6000), 

efectuats un cop 

finalitzada l’excavació i documentació arqueològica d’aquesta zona. Cal 

destacar que en cap cas van afectar les restes d’època baix medieval que es 

varen conservar en aquest sector de la intervenció.  

D’altra banda, al costat del perímetre exterior de les cares es van perforar una 

sèrie de pilons que funcionaven com un mur pantalla o de contenció de les 

terres ubicades a l’interior del baluard. En el cas dels sectors 6000 i 8000 els 

treballs es van realitzar amb anterioritat a l'excavació dels rebliments del fossat 

mentre que al sector 7000, on l’alçada de la teulada de la nau del mercat 

impedia l’entrada de les màquines, es van efectuar un cop executada la llosa 

d’estintolament i excavats els dos primers soterranis. Els treballs de seguiment 

van consistir a verificar que aquestes perforacions no afectessin cap resta. 
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Perforacions dels pilons perimetrals del baluard (Sector 8000) 

 

5.2.7.Seguiment de l’estintolament del tram corb de la contraescarpa 
(sector 1000) 

Les cales efectuades a sengles costats del tram corb de la contraescarpa van 

permetre comprovar que tant la cara vista com la seva part posterior mostraven 

un perfil inclinat. Per aquest motiu, i tenint en compte que aquest tram es 

conservava i integrava en el nou projecte constructiu, era necessari reforçar 

amb micro-pilons la part posterior per evitar la deformació o despreniment del 

mur durant els treballs d'excavació per sota de la llosa d’estintolament. Com en 

el cas anterior, el control d'aquests treballs tènia com a objectiu principal que el 

mur no es veiés afectat per aquestes perforacions. 

 

5.2.8.Seguiment i excavació dels talussos de l’obra 

Les feines dutes a terme durant aquesta fase van consistir en el seguiment dels 

rebaixos dels marges o talussos de seguretat que es van deixar a banda i 

banda dels murs del mercat. Els treballs, sempre condicionats a l’estabilitat 

estructural de l’edifici, van permetre l’excavació i documentació puntual 

d’aquelles estructures que mostraven una continuïtat per sota d’aquests 

talussos.  

Concretament, d’una banda, es va actuar a les capçaleres de les naus sud i est 

del mercat (sectors 1000 i 7000 respectivament) on es va excavar la 

prolongació d’algunes de les estructures pertanyents als masos o edificis 
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construïts a partir del període baix medieval. D’altra banda, respecte al sistema 

defensiu d’època moderna es va efectuar la documentació i eliminació parcial 

del tram de contraescarpa situat sota els talussos del mur de façana que 

delimitava els sectors 1000 i 8000. Treballs semblants es van dur a terme en 

les parts del baluard no excavades al costat dels límits dels sectors 6000, 7000 

i 8000, així com del traçat de col·lector entre el sector 1000 i 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructures localitzades sota els talussos de seguretat (Sector 1000) 

 

5.2.9.Seguiment de l’estintolament de l’estructura del mercat 

Aquesta fase correspon als treballs d’estintolament de l'edifici del mercat 

mitjançant el micro-pilotatge de les bases dels seus pilars, tant els de les 
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façanes com els de la cúpula central. Aquesta nova estructura sustentava 

l’edifici mentre s'executava l’obra de la llosa post-tesada que, en darrer terme, 

seria l'encarregada de recollir les càrregues. Com la perforació d’alguns 

d'aquests micro-pilons afectava directament als paraments dels murs de la 

contraescarpa i del baluard es va haver de realitzar un replanteig per tal de 

modificar-ne la situació o orientació.  Així mateix es va efectuar un seguiment 

sobre el terreny en els punts més conflictius per tal de garantir la correcta 

realització dels treballs per tal que no afectessin les restes. 

 

5.2.10.Seguiment de les remocions necessàries per a la construcció de la 
galeria de serveis a l’interior del baluard (sectors 6000, 7000 i 8000) 

Finalment, respecte als treballs previs a l’execució de la llosa d’estintolament 

del mercat, es van efectuar uns primers rebaixos amb motiu de la construcció 

d’uns habitacles destinats a cambres d’instal·lacions i sortides d’emergència 

que se situarien a l’interior del baluard.  

D’una banda, al sector 8000 de la intervenció es va excavar una rasa just al 

costat del límit meridional del mercat que presentava una longitud d’uns 32 m, 

una amplada de 2 m i una fondària entorn de 4,75 m. En aquest cas tan sols es 

va veure afectat un petit tram del paviment del camí del Llobregat que va haver 

de ser eliminat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram del paviment del camí del Llobregat afectat per la rasa (Sector 8000) 
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D’altra banda, al sector 7000, es van practicar dues rases que es trobaven 

connectades. La primera, situada al llarg de la cara interna del baluard, 

mesurava uns 26 m de longitud, 1,20 m d’amplada i uns 2 m de fondària. La 

segona, que arrencava de la part central de l’anterior i es dirigia vers a la 

capçalera de la nau, presentava una longitud de 16 m, una fondària de 2,6 m i 

una fondària d’uns 2 m. Els resultats obtinguts de l’excavació d’ambdues rases 

fou negatiu quant a la localització de restes arqueològiques.   

 

5.3. Actuacions efectuades sota la llosa post-tesada del mercat  

Els treballs inclosos en aquesta fase de la intervenció arqueològica es van 

efectuar entre els mesos de gener de 2014 i abril de 2016. 

 

5.3.1.Seguiment del rebaix general del solar 

Un cop executada la llosa de coberta de la nova edificació, es va iniciar una 

nova fase de l’obra anomenada sota rasant. Aquesta es va iniciar amb el 

procés d’excavació de la resta de terres conservades al subsòl del mercat. La 

supervisió arqueològica d’aquests rebaixos, realitzats fins a esgotar 

l’estratigrafia antròpica, tenia com a objectiu tant documentar aquelles restes 

que, fins a un nivell o un altre, ja es tenia constància de la seva presència així 

com la possible localització de noves. Els treballs, iniciats a partir de les 

obertures de la llosa corresponents a les rampes i accessos al nou soterrani, es 

varen diferenciar inicialment en dues zones situades als patis del carrer Tamarit 

(sector 4000) i del carrer Comte de Borrell (sector 2000). A mesura que anaven 

avançant aquests dos fronts es va acabar de completar l’excavació de la resta 

de sectors de la intervenció situats al costat exterior del mur de la 

contraescarpa del sistema defensiu d’època moderna. Finalment, es van 

ampliar els rebaixos a la zona del fossat del baluard des de les obertures de la 

llosa localitzades als patis dels carrers d’Urgell i de Manso (sectors 1000, 6000, 

7000, 8000 i 9000).  

Depenent de la zona d’actuació l’excavació es va realitzar amb metodologies 

de treball diferents. Les naus o patis amb escasses expectatives de contenir 

restes arqueològiques, ja que en les fases prèvies de sondeigs els resultats van 
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ser negatius, els treballs es van efectuar amb maquinària gran i treballant en un 

o diversos fronts verticals. Era el cas, per exemple, del sector 7000 o pati del 

carrer Tamarit on la major part de la seva superfície es trobava ocupada pels 

fonaments dels murs perimetrals i la solera d’un magatzem subterrani del 

mercat. En canvi als sectors on si es van localitzar estructures, com als sectors 

1000 i 2000, les feines es van fer de forma més acurada combinant l’ús de 

maquinària de reduïdes dimensions amb tasques d’excavació manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inici dels treballs de rebaix general del solar sota la llosa post-tesada del mercat 

(Sector 2000) 
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5.3.2.Excavació i documentació restes arqueològiques  

 

-Restes romanes (sectors 1000 i 2000) 

A la fase de sondeig anterior a l’execució de la llosa d’estintolament del mercat, 

es va localitzar la presència de restes materials i constructives d’època romana 

just on s’emplaçaria l’obertura de la rampa d’accés situada al pati del carrer 

Comte Borrell. Atesa la dinàmica de l’obra, i comprovat que les restes 

mostraven una continuïtat en direcció a l’interior del mercat, es va decidir 

cobrir-les de forma temporal per tal d’excavar-les en extensió un cop executada 

la llosa.  
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Per tant, en aquesta nova fase de la intervenció es van iniciar els rebaixos per 

sota de la llosa amb l’objectiu d’anar descobrint i excavant aquestes estructures 

arqueològiques. A causa del gàlib que hi havia entre les restes i la part inferior 

de la llosa, entorn de 2,5 m, tan sols era possible l’entrada de maquinària de 

petites dimensions tipus bodcat. Els fronts que anaven obrint aquestes 

màquines, iniciats des de l’obertura de la rampa, es dirigien, d'una banda, en 

direcció nord-est resseguint el traçat de la via romana i, d’una altra, vers al nord 

d'aquesta per on s'estenien les estructures funeràries. A més amb aquest 

segon front es pretenia connectar amb l'excavació que s'estava duent a terme 

de forma simultània des del pati del carrer Tamarit amb maquinària més gran. A 

mesura que anaven avançant els treballs, i tenint en compte l'aparició de més 

enterraments i d’un canal o possible eix de centuriació, es va obrir un nou front 

vers als sud. Un cop completats aquests rebaixos es va delimitar en una 

superfície de 2000 m2 que es trobava acotada pels murs pantalla de l’edifici al 

sud i al 

sud- oest; 

per la part 

posterior de la contraescarpa a l’est i nord-est i, en darrer lloc, pel tall de 

l’excavació del soterrani al nord-oest.  

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

73 
 

 

 

 

 

 

Rebaixos per sota de la llosa del sector on es localitzaven les restes romanes (Sector 

2000) 

 

Al mateix 

temps que les 

màquines avançaven també es realitzaven els corresponents treballs de neteja, 

excavació de forma manual i documentació de les restes arqueològiques que 

anaven apareixent. Primerament aquestes tasques es van focalitzar en alliberar 

l’espai o sector on es localitzava la rampa d’accés al soterrani per tal d’acabar 

de construir-la i, d’aquesta forma, facilitar-ne la continuïtat dels treballs de 

rebaix general de les plantes soterrànies del nou mercat. Posteriorment es va 

prosseguir amb l’excavació en extensió de la resta de les estructures fins que el 

projecte inicial del mercat es va modificar amb la finalitat de preservar i integrar-

ne un tram  de la via romana (amb una superfície d’uns 355 m2). Per aquest 

motiu es va procedir a l'excavació intensiva de tots els sectors situats a 

l’exterior del perímetre de les restes a conservar. 
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Excavació de les restes romanes localitzades a la rampa d’accés al soterrani (Sector 

2000) 

 

Com s’explicarà més endavant, una vegada esgotada l’estratigrafia antròpica i 

eliminades les estructures dels sectors perimetrals, les restes conservades es 

van estintolar per tal de continuar per sota d’aquestes els rebaixos i la 

construcció de les plantes subterrànies. En el transcurs d’aquests treballs 

l’excavació arqueològica es va haver d’aturar per raons de seguretat. Un cop 

construït el forjat de la planta -1 i des-estintolades les restes, es va actuar a 

l’interior d’aquest perímetre amb l’objectiu de finalitzar l’excavació d’algunes 

zones i per condicionar-les de cara a la seva futura museïtzació.   

 

-Sistema defensiu d’època moderna (sectors 1000, 6000, 7000, 8000 i 
9000) 

El plantejament en aquesta fase entorn de l’excavació de les restes del sistema 

defensiu d’època moderna localitzades a l’interior del mercat era el d’intentar 

documentar alhora tot el conjunt format pel baluard, fossat i contraescarpa. 

D’aquesta forma es garantia la millor comprensió possible dels elements que 

podien aparèixer i també possibilitava el fet de poder documentar-los d’un sol 

cop. 

L’excavació dels nivells superiors del fossat, fins a una profunditat entorn de 4,5 

o 5 m, es va realitzar amb maquinària gran i treballant de front o en vertical, 

donat que no era necessari aplicar la metodologia arqueològica estricta. El 

motiu que no fos necessari era que, a través dels sondejos efectuats en les 
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fases prèvies de la intervenció arqueològica, es tenia constància que l’interior 

del fossat es trobava reomplert amb terres i material provinent del mateix 

enderroc del baluard a mitjan segle XIX. Per tant, es tractava d’un únic nivell o 

estrat, perfectament datat per la documentació històrica, l’únic interès del qual 

podia raure en el material arqueològic que es trobés en aquest reblert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebaix del fossat 

del baluard 

de Sant Antoni 

(Sector 6000) 

 

És per aquest 

motiu que es 

va fer un control 

arqueològic de les terres extretes per tal de recuperar aquells elements 

d’interès que podien aparèixer, ja fossin constructius, material ceràmic o altres. 

Els darrers nivells de rebliment del fossat, en canvi, es van rebaixar amb cura 

per capes horitzontal, més tenint en compte la possible presència d’estructures 

a l’interior del fossat. En aquest sentit es va localitzar un paviment o plataforma 
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enllosada que, ubicada al costat del tram corb de la contraescarpa, es 

relacionava amb la sortida de l’aigua del col·lector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs d’excavació i neteja del fons del fossat del baluard 

 

A escala informativa, un cop finalitzada l’excavació, es van practicar algunes 

cales al costat de la base dels paraments del baluard i de la contraescarpa per 

tal de determinar la fondària dels seus fonaments amb l’objectiu de planificar 

els treballs d’estintolament dels trams que s’anaven a conservar.  

 

5.3.3. Tractament de restes no extretes – desmuntatges 

 

-Desmuntatge parcial de les restes romanes no conservades (sectors 
1000 i 2000) 

Un cop s’havien excavat i documentat les estructures d’època romana que no 

s’anaven a integrar en el nou projecte constructiu, es va procedir al seu 

desmuntatge. Inicialment, com ja s’ha comentat, les primeres restes eliminades 

van ser les que es trobaven afectades per la rampa d’accés al soterrani del 

mercat del carrer Comte de Borrell. Posteriorment es va fer el mateix amb les 

situades a l’exterior del perímetre que es pretenia conservar.  
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Un cop obtinguts els respectius permisos d’eliminació es va procedir en 

diferents moments o fases a efectuar aquests treballs. En tots els casos es van 

emprar mitjans mecànics manuals i en els punts o trams més conflictius, 

principalment al voltant del perímetre, es va comptar amb la supervisió i 

assessorament de l’equip de restauradors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs d’eliminació de les estructures romanes no conservades (Sector 2000) 

 

-Desmuntatge parcial de les estructures sistema defensiu d’època 
moderna  

Respecte al baluard de Sant Antoni, es van desmuntar parcialment els extrems 

del seu parament perquè es trobaven afectats per la construcció de les 

entrades o accessos de la galeria de serveis que s’havia d’instal·lar al seu 

interior. Cal dir que la resta dels murs de la fortificació, segons el nou projecte 

constructiu, es conservaven i s’integraven dintre dels nous espais i usos del 

mercat. D’una banda, es tractava d’una secció d’uns 2,80 m de longitud de 

l’extrem de la cara nord situat al costat del mur pantalla perimetral situada al 

pati del mercat del carrer del Comte d’Urgell (sector 6000). D’altra banda, 

també es trobava afectada la secció terminal de la cara sud, concretament 1,65 

m de longitud des de la pantalla localitzada en aquest cas al pati del mercat del 

carrer de Manso (sector 2000).  
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El procediment que es va dur a terme en aquestes tasques d'eliminació, un cop 

nets i documentats els seus alçats o paraments, va consistir, en primer terme, 

en el replanteig totalment precís i estricte de la cota o límit d’afectació per tal de 

determinar de forma exacta les zones a desmuntar. A continuació, just en el 

límit marcat es va instal·lar una màquina de fil de diamant per tal d’efectuar un 

tall vertical de la totalitat del gruix dels murs. Amb aquest sistema es pretenia, 

d'una banda, evitar al màxim vibracions que poguessin malmetre la resta de 

l'estructura que sí que es conservava i, d’una altra, aconseguir una superfície 

tallada perfectament vertical i amb un gran acabat. En segon lloc, es va 

procedir al desmuntatge i recuperació dels carreus dels paraments mitjançant 

una 

retroexcavadora amb martell picador hidràulic. Finalment, la mateixa màquina 

es va encarregar de picar i extreure el cos interior dels murs.  
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Desmuntatge parcial de l’extrem de la cara nord del baluard (Sector 6000) 

 

Pel que fa a la contraescarpa, la constatació de la importància del conjunt va 

motivar la reconsideració de les previsions inicials reduint la longitud del seu 

desmuntatge. Així inicialment el projecte contemplava tan sols la preservació 

de la part corba enfrontada a l’aresta del baluard. Posteriorment, a causa dels 

sondejos practicats amb anterioritat a la construcció de la llosa d’estintolament 

del mercat, es va considerar que també s’havia d’afegir un tram de l’extrem 

situat al pati del carrer Comte d’Urgell. Finalment, el projecte es va tornar a 

modificar per tan sols afectar, d’una banda, els extrems, d’uns 11 m de longitud 

cadascun, per a la construcció d’un dels nuclis de comunicació vertical i el pas 

perimetral de les àrees de servei. D’altra banda, també es va desestimar la 

conservació d’un tram de la part central, de 22 m de longitud, per crear un 

accés al nou espai comercial de la planta -1. 

Un cop realitzats els respectius treballs de neteja i documentació, el procés 

d'eliminació d'aquests trams va ser el mateix que l’efectuat en el cas de les 

cares del baluard, és a dir, un tall vertical del mur amb fil de diamant i la 

posterior demolició de la resta de l'estructura mitjançant una màquina 

retroexcavadora, sempre recuperant el màxim de carreus possibles dels 

paraments.  
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Desmuntatge parcial de la contraescarpa (Sector 9000) 

 

Cal dir en el cas del tram central, a fi de no perdre la continuïtat del traçat de la 

contraescarpa, es va decidir mantenir les filades de carreus de la part superior 

formant d’aquesta manera una mena de llinda sobre l’obertura de pas, però 

finalment aquesta solució no es va executar a causa de les dificultats 

constructives. No obstant això, un cop acabats els treballs de construcció del 

mercat es refarien les filades de pedra superiors suportades per un pòrtic 

metàl·lic que quedarà ocult dins el mateix mur de la contraescarpa. De la part 

desmuntada només se’n refarà la cara vista.  

Els treballs de desmuntatge d’aquesta llinda, supervisats per l’equip de 

restauradors, van consistir en el registre i numeració in situ de cada carreu, que 

posteriorment s’anaven extraient individualment per mitjans mecànics manuals. 

Aquests es van emmagatzemar i traslladar,  mantenint l’ordre d’extracció, a una 

zona protegida del mercat fins que es tornin a col·locar un altre cop. Finalment, 

es va procedir al tall amb fil de diamant i eliminació de la resta del mur sota la 

llinda desmuntada.  
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Treballs de desmuntatge del tram central de la contraescarpa (Sector 9000) 

 

En el cas del col·lector, inicialment es va sol·licitar l’eliminació total de 

l’estructura però, posteriorment, es va decidir conservar un tram d’uns 4,50 m 

de longitud per integrar-lo en el nou projecte constructiu, concretament al costat 

del parament intern de la contraescarpa. A la fase anterior a la construcció de 

la llosa d’estintolament del mercat es va efectuar l’eliminació del tram que no es 

conservava encara que es va deixar marge de seguretat per tal d’efectuar el tall 

definitiu més endavant. En la present fase es va efectuar aquest mitjançant el 

fill de diamant i, posteriorment, es va extreure de forma manual les restes 

eliminades. 

Finalment, quan al paviment ubicat a l’interior del fossat i que es relacionava 

amb el col·lector o canalització, es va efectuar el seu desmuntatge i trasllat 

temporal amb l’objectiu de tornar a restituir-lo al lloc exacte on s’ubicava un cop 
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construït el terra de la planta -1.  Per executar aquests treballs, supervisats per 

l’equip de restauradors, es va fer servir una  metodologia molt semblant a la del 

tram central de la contraescarpa, numerant i referenciant cada peça de pedra 

del paviment. Posteriorment aquestes es van extreure per ordre amb mitjans 

mecànics i manuals i, finalment, es van emmagatzemar juntament amb els 

carreus de la contraescarpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desmuntatge del paviment relacionat amb el col·lector (Sector 1000) 

 

5.3.4.Seguiment de les remocions necessàries per a la construcció de la 
galeria de serveis a l’interior del baluard (sectors 6000 i 7000) 

Un cop tallat i desmuntat l’extrem de la cara nord del baluard, situat al pati del 

carrer Comte d’Urgell (sector 6000), es van reprendre des d’aquesta obertura 

els treballs de rebaix de les terres de l’interior del baluard. En aquest espai, on 

no estava prevista l’excavació de plantes subterrànies, s’havia de construir una 

galeria de serveis perimetral formada per quatre passadissos, tres dels quals ja 

es van executar amb anterioritat a la construcció de la llosa d’estintolament del 

mercat. En la present fase de l’obra es va efectuar el seguiment de les 

remocions del darrer que, situat a la cantonada entre els carrers Comte d’Urgell 

i de Manso,  connectava amb els altres.   

Es tractava d’un espai confinat amb una alçada d’uns 4,5 m i uns 12 m de 

longitud i 3 m d’amplada en el primer tram, situat al costat del mur pantalla del 
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carrer Comte d’Urgell,  i uns 29 m de llarg i 5,50 d’amplada al segon, localitzat 

a l’extrem de la nau est. Arran de les dimensions de les galeries i de les 

escasses expectatives arqueològiques, donats els resultats dels sondejos 

practicats en la fase anterior de la intervenció, l’excavació es va efectuar amb 

maquinària de mitjanes dimensions i treballant de front o en vertical.  De fet en 

el transcurs dels treballs de seguiment es va poder comprovar que tan sols es 

conservava estratigrafia de formació natural en el primer metre de terres, amb 

la presència puntual d’algunes restes de fonamentacions de la fase d’origen 

baix medieval (sector 7000) que no es van poder documentar per raons de 

seguretat.  
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Rebaix per a la construcció de la galeria de serveis (Sectors 6000 i 7000) 

 

5.3.5.Seguiment dels treballs d’estintolament de les estructures 
conservades 

En el següent apartat es detallaran els treballs de supervisió dels processos de 

reforç estructural o estintolament tant del jaciment romà com de les estructures 

defensives que es preserven i integren en la futura estructura del soterrani del 

Mercat. 

 

-Restes romanes (sector 2000) 

Un cop corroborat l'estat de conservació i el gran valor patrimonial del conjunt 

d’estructures d'època romana exhumades es va decidir, per part dels 

responsables del projecte arquitectònic i de les autoritats competents en 

matèria de patrimoni arqueològic, la integració d'una part d’aquestes dintre del 

nou edifici del mercat. No obstant això, per continuar amb la viabilitat del 

projecte, la conservació de les restes no podia comprometre la construcció de 

les plantes subterrànies d'aparcament i logística. Per tant era necessari adoptar 

un sistema d’estintolament provisional de les restes per poder continuar 

l'excavació per sota d'elles i, una vegada construïdes les plantes subterrànies, 

s'haurien de sustentar definitivament en el forjat de la planta -1. 

La solució tècnica per efectuar aquests treballs s’havia d’encabir entre la cota 

inferior de les restes (8,30 m snm) i la superior del forjat de la planta -1 (6,60 m 

snm), és a dir, en una alçada d'1,70 m. Per aquest motiu el procediment que 

finalment es va executar per l’estintolament va ser el de clavar en aquest espai 

una estructura formada per un conjunt de tubs d'acer d'alta resistència i de 

secció quadrada (de 1x1 m de costat). Aquests tubs, mentre s’efectuava 

l'excavació de les plantes subterrànies, se sustentaven per 9 estructures de 

micro-pilons enriostats que transferien provisionalment les càrregues de pes 

cas al terreny geològic. Aquestes serien retirades una vegada construït el forjat 

de la -1 ja que, en darrer lloc, seia l’encarregat de suportar les càrregues.  
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Respecte als treballs d’aquesta fase de la intervenció, en primer lloc, es va 

efectuar el seguiment i control de les remocions de terres realitzades al voltant 

del jaciment. Un cop excavades, documentades i eliminades les restes que no 

es conservaven, calia rebaixar tot el perímetre exterior fins a la cota d’execució 

dels tubs, que es corresponia amb el nivell de circulació del forjat de la planta -

1. Per prevenir el despreniment de les terres dels perfils o de les estructures 

situades al costat del perímetre extern, es van reforçar els talls mitjançant un 

encofrat amb planxes de ferro i un reblert de formigó. 

Simultàniament també s’anaven fent les perforacions corresponents a les 

estructures de micro-pilons verticals que s’encarregarien de sustentar 

l’estructura. En ambdós casos els objectius que ens proposaven eren, d’una 

banda, que en cap cas es veiessin afectades o malmeses les restes 

arqueològiques conservades i, d’una altra, detectar la possible presència de 

noves. 

Posteriorment es van iniciar els treballs de perforació horitzontal per sota de les 

restes. El procediment consistia, en primer lloc, en l’excavació d’un pou d'atac 

amb les mateixes dimensions del tub per fer-li de guia. A continuació es 

col·locava aquest en un bastidor i s'iniciava l'excavació  manual des del seu 

interior. A mesura que s'excavava un front de terres, amb un gruix d'entre 20 i 

30 cm, s'anava empenyent el tub mitjançant un equip de cilindres hidràulics. 

Les terres generades en el front s’anaven extraient vers a l’exterior a través 

d’una vagoneta. A causa de la llum de la zona que s’havia d’estintolar, amb un 

màxim de 18 m, cada tub estava compost per diferents trams que s'anaven 

soldant i empenyent fins que es travessava tota la superfície. Cal destacar que 

per assegurar en tot moment l'alineació i el correcte posicionament dels tubs es 

va fer servir un equip de guiat o emissor làser.  
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Treballs de perforació horitzontal per sota de les restes romanes (Sector 2000) 

 

Encara que es va preveure que les perforacions no afectarien en cap moment a 

l’estratigrafia o estructures arqueològiques conservades, es va procedir 

igualment a efectuar un seguiment de la seva execució. En concret, d'una 

banda, es van revisar les terres que s'anaven extraient per tal de determinar la 

presència de restes de les quals no es tenia coneixement.  Cal dir que tan sols 

es van recuperar alguns fragments de ceràmica procedents dels rebliments 

dels pous d’època baix medieval o moderna que tallaven els nivells de la via 
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romana. D’una altra, també s’anava inspeccionant, conjuntament amb l’equip 

de restauradors, la superfície de les restes arqueològiques per comprovar si els 

treballs de perforació comprometien la seva integritat. En aquest sentit, es va 

observar l’aparició d’algunes fissures i esquerdes provocades tant per les 

perforacions com per la pèrdua d’humitat del terreny. Per controlar el 

comportament d’aquestes, o com a mínim de les més importants, es va 

procedir a la instal·lació de fissuròmetres dels quals es prenien lectures 

periòdicament.    

Un cop enllestits aquests treballs i construïda la biga de lligat perimetral de la 

superfície conservada, es van iniciar els  rebaixos i moviments de terra per sota 

de l’estructura de tubs, realitzats amb dues màquines giratòries de petites 

dimensions i una pala excavadora. A banda del control visual que s’efectuava 

de les restes per detectar possibles moviments d’assentament a conseqüència 

d’aquests treballs, també es van instal·lar una sèrie de claus d’anivellació que 

periòdicament es mesuraven topogràficament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebaixos per sota de l’estructura de tubs (Sector 2000) 

 

Finalment, en el moment que es van executar els forjats per sota de les restes 

arqueològiques es va procedir al control de la retirada de les estructures 

d’estintolament provisionals. El procediment va ser el següent: en primer lloc, 
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es va executar el rebliment de l'espai existent entre la base de l’estructura de 

tubs i la superfície superior del forjat de la planta -1 amb morter d'alta densitat. 

Posteriorment a cada un dels micro-pilons es van soldar unes mènsules en les 

quals es col·locaven dos cilindres hidràulics. Aquests permetien elevar la 

càrrega, segons els càlculs estimats, per tal de col·locar unes barres laterals 

que passaven a recollir aquesta càrrega. Una vegada retirats els cilindres, es 

procedia al tall dels micro-pilons. A continuació, es col·locava de nou els 

cilindres i s'aplicava la càrrega corresponent per tal de retirar les barres passant 

d’aquesta manera la càrrega cap al forjat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura d’estintolament de les restes romanes abans de la construcció del forjat de 

la planta -1 (Sector 2000) 

 

-Contraescarpa (sectors 6000 i 9000) 

Com en el cas de les restes romanes, per tal de poder continuar amb la 

construcció de les plantes subterrànies del nou mercat per sota de la 

contraescarpa era necessari l'execució d’un estintolament de caràcter 

provisional. Una vegada efectuada l’eliminació dels trams que no es 

conservaven, el procés d’estintolament es va iniciar amb la perforació vertical 

d'una retícula de micro-pilons. Aquests es disposaven a banda i banda de la 

contraescarpa i separats entre si per una distància d'uns 3 m, tant en sentit 

longitudinal com a transversal. Ancorats en el terreny, la seva funció era de 
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sustentar la càrrega fins que no s'executés el forjat de la planta -1 en el qual 

descansaria definitivament. 

A continuació es van practicar en els fonaments del mur una sèrie de 

perforacions horitzontals, concretament cada 0,375 m, mitjançant una broca 

circular de diamant. En aquestes es van col·locar uns perfils o bigues de ferro 

d'uns 3,20 m de longitud amb un reblert de morter. Els extrems d'aquestes 

bigues descansaven en altres dos de longitudinals que resseguien l'exterior 

d'ambdues cares del mur i, al seu torn, aquestes transmetien tota la càrrega als 

micro-pilons verticals fets amb anterioritat. Posteriorment, a mesura que 

s'anaven rebaixant els nivells de terres inferiors es van anar reforçant aquesta 

estructura de micro-pilons per evitar la seva deformació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perforacions del fonament de la contraescarpa i bigues de ferro (Sector 9000) 

 

Una vegada efectuats els rebaixos i construïts part dels forjats de les plantes 

subterrànies, es va procedir al tall amb fil de diamant del sobrant del fonament 

del tram corb, entre 0,30 i 0,40 m, ja que aquest intercedia amb l'execució del 

forjat de la planta -1.  

Finalment, un cop construïts tots els forjats, es va procedir a la retirada de 

l'estructura d’estintolament. El procediment, similar o molt semblant al realitzat 

en les restes romanes, es va iniciar en el tram de contraescarpa localitzat en 

pati del carrer Comte d'Urgell i, a continuació, es van efectuar els mateixos 
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treballs en la resta d'estructura. En tot moment es va controlar visualment i 

topogràficament el comportament i 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs d’estintolament de la contraescarpa (Sectors 1000, 2000 i 9000) 
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-Col·lector (sector 1000) 

Respecte al tram de col·lector conservat, les tasques d’estintolament 

provisional van ser molt similars a les efectuades en la contraescarpa. 

Bàsicament van consistir, en primer terme, en la perforació de quatre micro-

pilons en l'exterior de l'estructura, dos per cada costat. A continuació es van 

realitzar una sèrie de perforacions transversals just per sota de la base del 

col·lector per introduir-hi unes bigues de ferro. Els extrems d'aquestes, que 

sobresortien de l'estructura, es recolzaven en altres bigues longitudinals que, al 

seu torn, transmetien les càrregues en els micro-pilons. Aquesta estructura 

d’estintolament va permetre l’excavació de les terres inferiors i la posterior 

construcció dels forjats de les plantes subterrànies. 

Com el col·lector es trobava a una cota més elevada que el nivell de circulació 

de la planta -1, era necessària la construcció d'una estructura o base perquè 

l’estructura es pogués recolzar en el forjat de forma definitiva. Així que a la 

seva base, concretament en els extrems, es van bastir dos murs longitudinals 

de formigó. A continuació, i amb el mateix procediment i de forma simultània als 

treballs des-estintolament de la contraescarpa, es va realitzar i controlar, amb 

l'assessorament de l'equip de restauradores, el tall i retirada dels micro-pilons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballs d’estintolament del col·lector (Sector 1000) 
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5.4. Actuacions efectuades en les restes romanes conservades 

Davant el fet que la intervenció arqueològica de les restes romanes 

conservades es va haver de paralitzar temporalment durant l'execució dels 

treballs d'estintolament d’aquestes, el mes de febrer de 2017, es va realitzar 

una actuació per tal de completar els treballs que varen quedar pendents15. La 

finalitat que es pretenia assolir amb aquesta intervenció era l'excavació 

arqueològica de determinats sectors d’aquest àmbit per tal d’extreure’n la 

documentació completa de les restes arqueològiques. Aquests treballs 

d'excavació i documentació eren imprescindibles i tenien com a finalitat última 

l'adequació per a la visita i museïtzació de les restes conservades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excavació del tram conservat de la via romana (Sector 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Treballs realitzats amb personal de l’empresa Arqueòlegs.CAT. 
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6. RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 

Donat que els resultats de les intervencions ens han permès definir una 

seqüenciació en quatre fases, l’aprofitarem per a realitzar a continuació la 

descripció de les restes i de l’evolució històrica d’aquest indret. Així, la 

presentació dels resultats és farà seguint la mateixa evolució cronològica de 

l’espai, començant pels elements corresponents a les fases més antigues fins 

arribar a les més modernes. 

Al començament de cada apartat donarem una visó general del context històric 

i arqueològic de cada fase. Després la descripció en detall de les restes, oferint 

a la vegada una descripció física de cada àmbit o conjunt, incloent quan sigui 

possible una interpretació de l’ús o la funcionalitat dels mateixos. 

Volem assenyalar que la nostra intenció és limitar en el possible les 

descripcions exhaustives dels elements constructius i estrats als elements més 

singulars, aportant únicament aquells necessaris i imprescindibles per poder 

realitzar la interpretació del conjunt. 

 

6.1. Època romana (plànol núm. 04) 

Les evidències més antigues que hem documentat al mercat de Sant Antoni 

arran de les obres de remodelació són d’època romana, en concret del període 

alt imperial (entre els segles I i II dC). Es tracta d’un conjunt singular format per 

un tram del ramal costaner de la Via Augusta, un dels eixos de la trama de la 

centuriació de la colònia i diversos monuments funeraris de l’època fundacional 

de la ciutat.  

La fundació de Bàrcino, cap a finals segle I aC, va coincidir amb la 

reestructuració i reforma de les vies de comunicació terrestres d'Hispània. És 

en aquest context quan es construeix la bifurcació de la Via Augusta que 

connectava les ciutats costaneres de Blandea (Blanes), Iluro (Mataró), Baetulo 

(Badalona) i Bàrcino. La present intervenció arqueològica ha permès identificar 

l’existència en aquest punt de la ciutat d’un tram d’aquest camí, que menava de 

la porta sud-oest del cardo Maximus de la colònia.  
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Altrament, a l’interior del mercat la via travessava un curs d'aigua o canal que 

s’ha interpretat com un dels eixos de la centuriació de l’ager de Bàrcino. En el 

moment de la fundació de la colònia, tot el territori que l’envolta s’organitza amb 

el sistema de centúries o parcel·les quadrades que seguien la retícula urbana 

de la ciutat (centuriatio o limitatio). Convé subratllar que es tracta de la primera 

evidència constructiva d’aquesta retícula que es documenta, de manera 

fefaent, a la ciutat de Barcelona.  

Finalment, es disposen estructures funeràries de les famílies de Bàrcino a 

banda i banda del tram de calçada localitzat. La necròpolis s'organitzava a 

partir d'una sèrie de recintes o àmbits funeraris, a cel obert, on es van practicar 

de forma simultània els rituals de la cremació com de la inhumació. Entre els 

materials recuperats a les tombes destaquen els llits funeraris (lectus funebris), 

amb revestiment d’os tornejat, així com les ofrenes i objectes 

d’acompanyament dels difunts (ungüentaris, ceràmiques, joies o amulets). 

 

6.1.1. Ramal costaner de la Via Augusta 

En el procés de buidatge de terres sota la llosa post-tesada del mercat va 

aparèixer un tram de la via que menava de la porta sud-oest del cardo maximus 

de la colònia, i que es correspondria amb el documentat en diferents seccions a 

les intervencions arqueològiques del carrer de l’Hospital (Medina, 2012) 

(Beltrán, 1994) i de la plaça de la Gardunya (Velasco, 2012). 

La calçada, localitzada en el subsòl del pati del carrer Comte de Borrell (sector 

2000 de la intervenció), presenta una orientació nord-est/sud-oest amb una 

longitud documentada d'uns 50 m i una amplada de 7 m. Convé destacar que 

el seu traçat mostra una continuïtat fora dels límits del mercat en direcció sud-

oest (carrer Borrell) mentre que, cap al nord-est (interior del mercat), es trobava 

tallada per la construcció del fossat del baluard de Sant Antoni, bastit a mitjan 

segle XVII. 

La informació obtinguda de l'excavació arqueològica parcial d’aquesta 

infraestructura va permetre establir les seves principals característiques 

constructives, amb la documentació dels respectius límits, estrats de 

cimentació, preparacions, capes de rodament i diverses reparacions. La 
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composició d’aquests nivells es va realitzar amb materials ben diferenciats que 

procedien segurament de zones properes, en particular de la pedrera de 

Montjuïc. Finalment, els estrats corresponents a l’abandonament del conjunt 

ens permeten interpretar que una gran rierada va cobrir el camí i la necròpolis 

que hi havia al redós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situació del mercat respecte al traçat del ramal costaner de la Via Augusta 

 

6.1.1.1. Evolució crono-estratigràfica 

Primerament, per a facilitar els treballs d’excavació i registre de la via es va 

dividir en dos trams en funció de la seva ubicació respecte al curs d’aigua o eix 

centuriació: el primer, denominat UA1a16, se situa a l’oest de l’encreuament de 

les dues infraestructures, mentre que el segon, UA1b, es localitza al costat est. 

Les dades obtingudes en aquests trams han proporcionat dades no sempre 

coincidents quant a l’estructura bàsica de la via. Per aquest motiu, i per tal de 

facilitar-ne la lectura, la descripció crono-estratigràfica de les dues àrees 

excavades es presenta de manera independent per bé que, lògicament, es 

tindrà en compte que es tracta d’una construcció unitària i les estratigrafies 

documentades estan interrelacionats.  

                                                           
16 UA – Unitat Arquitectònica 
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Trams UA1a i UA1b de la calçada romana 

 

Tal com hem indicat anteriorment, l’interès d’aquesta troballa va fer modificar el 

projecte constructiu per a permetre’n el manteniment i integració en el primer 

soterrani del nou mercat. No obstant això, per garantir la viabilitat del projecte 

de reforma, la conservació de les estructures arqueològiques no podia 

comprometre la construcció de les plantes subterrànies i, per tant, es va 

contemplar la preservació de la meitat de la seva superfície (aproximadament 

25 m de longitud).  

És per aquest motiu que tan sols es van excavar fins a esgotar l’estratigrafia els 

sectors de la calçada afectats pel nou projecte, o sigui els que se situaven a 

l’exterior del perímetre que es pretenia conservar. En concret, un tram d’uns 5 

m de longitud de l’extrem oriental (UA1b) i un altre de 20 m de longitud de 

l’extrem occidental (UA1a). La resta de la calçada fou excavada parcialment 

amb l’objectiu de deixar a la vista una única fase per facilitar la seva adequació 

i comprensió per a la visita. 
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Secció del tram de la via UA1a 

 

Pel que respecta a l’evolució d’aquest camí, mitjançant el procés d’excavació i 

la revisió del material arqueològic recuperat, podem diferenciar, a grosso modo, 

almenys tres fases. Primerament, en un context cronològic de canvi d’era o 

d’època fundacional de la colònia, es documenta el procés de construcció de la 

calçada un cop els agrimensors romans van determinar el seu traçat. El 

desenvolupament d’aquest procés consistia en vàries obres diferenciades, que 

van proporcionar una extremada durabilitat a la calçada, fet que ha permès que 

s’hagi conservat fins als nostres dies.  

La segona fase, a patir de la segona meitat del segle I dC, representa una 

reforma estructural important de la via relacionada amb l’expansió de la 

necròpolis instal·lada al seu redós. Finalment, pel voltant del segle II dC, es 

detecta un darrer moment que comportà l’abandonament i espoli d’aquest tram 

de calçada a conseqüència per episodis d’avingudes d’aigua torrencials.  

 

6.1.1.1.1. Fase I  

 

-UA1a (plànols núm. 05 i 65) 
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El sistema constructiu d’aquest tram de l’estructura viària es basa en 

l’existència de dos murs de contenció equidistants que, orientats nord-est/sud-

oest, delimiten un espai d’uns 20 m de longitud i uns 7 m d’amplada (23,62 

peus romans), on es documenten les diverses capes que configuren el cos de 

la calçada.  

Quant al mur original del costat de muntanya (UE 2419-2457), per bé que 

alguns trams es troben espoliats (UE 2577), mostra una amplada mitjana de 

0,54 i una alçada màxima conservada de 0,40 m. Documentat a una cota 

superior que oscil·la entre 9,23 i 9,47 m snm, es basteix mitjançant pedra local 

de mida mitjana sense escairar i lligada amb terra. El mur s’assenta sobre una 

banqueta de fonamentació (UE 2636) practicada en el terreny geològic17 (UE 

20478) que, amb una alçada d’uns 0,20 m, mostra les mateixes 

característiques constructives.  

Convé destacar que, l’excavació arqueològica i eliminació de l’extrem 

occidental d’aquesta estructura ha permès documentar tres obertures 

transversals (UE 2768, 2771 i 20476), d’uns 0,20 m d’amplada, que 

s’interpreten com canals de desguàs per restablir els circuits originals 

d'evacuació o desviació de les aigües pluvials.  

 

                                                           
17 Nivell d’argila quaternària de color marró vermella i capes de llims marró clar, a 
sostre de les quals a vegades hi ha alguna crosta calcària (conegut col·loquialment 
amb el nom de tortorà). 
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Límit 

septentrional UE 2419 

 

Respecte al límit del costat de mar (UE 2718), només s’ha pogut documentar 

un tram de la fonamentació del mur de l’extrem oest, d’uns 6,45 m de longitud, 

0,56 m d’amplada i 0,40 m de fondària (cota superior 8,98 m snm). A la resta 

del límit se superposen els diferents murs de façana dels recintes funeraris que 

se li adossen en una fase constructiva posterior. A escala constructiva, 

presenta les mateixes característiques que el límit septentrional, amb la 

presència també d’una obertura o canal de desguàs d’uns 0,20 m d’amplària 

(UE 2758).  
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Límit 

meridional UE 2718  

 

A l'espai que hi havia entremig d'aquests murs18, en primer lloc, s’identifica un 

rebaix longitudinal del terreny natural (UE 20477) que tenia com a objectiu 

facilitar el drenatge i la cimentació del ferm. Documentat parcialment a l’extrem 

oest d’aquest tram de la via, es tracta d’una mena de canal de secció còncava, 

d’uns 6,60 m d’amplada, amb la seva superfície  fortament compactada (cota 

superior entre 8,22 i 8,54 m snm). Al fons es van practicar tres rases de 

drenatge longitudinals paral·leles, separades per una distància de 0,60 m i amb 

unes amplades que no superen el metre.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Convé destacar que en aquest tram de la via es detecta la presència de dos pous 
d’època baix-medieval (UE 2427 i 2602) i del retall del pou de la sínia de la segona 
meitat del segle XVI (UE 2400). 
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Rebaix longitudinal del terreny natural UE 20477 

 

D’aquest mateix moment, a l’exterior d’aquest rebaix, en concret en el marge 

meridional, es van practicar dues rases longitudinals paral·leles, separades per 

un metre de distància (UE 2729 i 2776). Tot i que sembla que només van 

funcionar durant el primer moment del procés de construcció de la via, 

desconeixem la funció, però podrien haver actuat com a desguàs de la calçada. 

La primera presenta una amplada de 0,65 m (cota superior 8,28 m snm), i la 

segona 0,95 m (cota superior 8,56 m snm). Els nivells de rebliment (UE 2730 i 

2773), compostos d’argiles i llims, tan sols han proporcionat alguns fragments 

informes de ceràmica comuna ibèrica i romana.  
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Al fons rebaix longitudinal es disposa una capa de fonamentació de la calçada 

sòlida i resistent, d’entre 0,15 i 0,40 m de potència, realitzada amb nombrosos 

blocs de pedra en brut de mida mitjana o gran i grava (UE 2747, 2749 i 20475) 

que, principalment, farceixen les tres rases de drenatge (statumen). D’altra 

banda, aproximadament en la zona central, a una distància de 3 m respecte del 

límit o 

mur 

meridional, es disposen una sèrie de pedres gruixudes ben col·locades i 

alineades en paral·lel a l’eix longitudinal de la via (UE 2750). Documentades a 

una cota mitjana de 8,80 m snm, aquesta estructura té la funció de contenir els 

materials que constitueixen la fonamentació que, d’altra banda, també es troba 

consolidada a l'exterior amb marges de terres sobreposades al terreny natural i 

adossades als murs perimetrals (UE 2752 al nord i UE 2769-2777 al sud). A 

banda d’aquests nivells, hem d’indicar també la presència al lateral sud d’una 

rasa o canal de drenatge de perfil arrodonit d’uns 0,20 m d’amplada (UE 2760), 

així com d’un retall indeterminat o cubeta de planta ovalada de 0,40 m de 

longitud, 0,30 m d’amplada i 0,14 m de fondària (UE 2763).  
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Capes de 

fonamentació de la via UE 2747, 2749, 2750 i 20475 

 

Sobre la capa de fonamentació, i a banda i banda de l’estructura central UE 

2750, trobem una sèrie de capes de preparació de l’estrat superior o 

anivellacions per regularitzar la superfície de la calçada. Aquesta estratigrafia 

presenta una composició heterogènia amb presència de nivells d’argila i llims 

barrejats amb sorra, grava i pedra petita, que en global mostra una potència 

d’uns 0,40 m (UE 2445, 2676, 2682, 2691, 2695, 2705, 2708, 2713, 2714, 

2720, 2721, 2735, 2739, 2742, 2744, 2745 i 2746). Entre aquests nivells, a una 

cota superior de 8,75 m snm, destaca una capa formada íntegrament per pedra 

calcària de mida petita que, en alguns punts de la seva superfície, s’identifiquen 

esglaonaments de 10 a 15 cm de fondària que corresponen a les empremtes o 

marques de roderes (UE 2721). 
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Capa de pedra calcària amb empremtes o marques de roderes (UE 2721) 

 

Damunt d’aquestes capes intermèdies s’identifica, a prop del límit sud del tram 

viari i paral·lela al seu traçat, una estructura muraria bastida mitjançant pedres 

de mida mitjana sense argamassa per lligar-les (UE 2420-20527). Mesura 

13,60 metres de longitud documentada, 0,40 d’amplada màxima i entre 0,20 i 

0,30 m d’alçada (cota superior entre 9,20 i 9,36 m snm). La funció d’aquesta 

estructura era probablement la de dividir o delimitar l’espai de circulació de la 

calçada en dues parts: la meridional per a la circulació rodada, amb una 

amplada de 4,50 m, i la septentrional pel trànsit de vianants, de 2,30 m 

d’amplària. Aquesta hipòtesi ve confirmada pel fet que només la part meridional 

disposa d’un nivell d'afermat del paviment o rudus (a una cota mitjana de 9,03 

m snm), format per pedra irregular de mida petita disposada de forma planera i 

unida amb un aglomerant de morter (UE 2412). En aquesta capa, d'entre 0,10 i 

0,20 m de gruix, es conserven en alguns punts les marques o empremtes 

deixades per les roderes dels carros emprats per l’estesa dels materials de les 

capes superiors.  
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Per altra banda, a l’encreuament del canal o eix de centuriació i la via, que 

ocupa un espai d’aproximadament 7,80 m de longitud i 4,15 m d’amplada, s’ha 

pogut observar en la superfície del nivell d’afermat de paviment una certa 

concavitat o depressió transversal. Aquesta s’ha interpretat com un gual o 

passant fet expressament en la calçada per permetre el pas de l’aigua que hi 

circulava pel canal d’un cantó a l’altre. Per aquest motiu, i per la no localització 

d’un pont, suposem que l’encreuament amb el canal es podia haver travessat a 

peu o amb vehicles rodats pel seu poc cabal o inexistent en llargs períodes de 

temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de ferm  de la via UE 2412 
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D’aquesta fase també s’han identificat les vorades o marges de terres 

sobreposades que feien de contenció del ferm. Aquests nivells, que es lliuraven 

als murs perimetrals, es troben formats majoritàriament per sediments llimosos-

argilosos de tonalitat marronosa amb presència esporàdica de pedra petita (UE 

2429, 2475 i 2709 al nord i UE 2733, 2734, 2736, 2737, 2738, 2743 i 2756 al 

sud).  

En les capes superiors s’estenia el nivell de rodament de la via. En el cas del 

sector destinat a la circulació rodada, a sobre de la capa de ferm (UE 2412), a 

una cota superior que oscil·la entre 9,10 i 9,20 m snm, es conserva un sòl de 

terra piconada elaborat a partir de llims, sorra i grava de granulometria fina (UE 

2411-2430). Les característiques i composició d’aquest paviment, que 

correspondria al tipus de via anomenada glarea strata, permetia o facilitava 

l’aferrament de les rodes dels carros i la trepitjada dels animals. Respecte al 

corredor situat al costat sud de l’estructura UE 2420, o espai destinat al trànsit 

de vianants, trobem a la mateixa cota un paviment o nivell de circulació 

compost d’argiles llimoses de color beix i estructura sorrenca amb traces d’òxid 

de ferro (UE 2442-2583-20493). 

.  
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Nivell de rodament de la via UE 2430 

 

En aquesta fase constructiva no s’ha documentat cap resta o evidència 

relacionada amb la presència d’una cuneta. Tanmateix, convé subratllar la 

dificultat de la seva identificació perquè normalment estan excavades en el 

terreny i no construïdes, de manera que no sempre es poden identificar.  

La datació de la fase de construcció de l’estructura viària, efectuada a partir 

dels materials recuperats al seu interior o relacionats amb els paraments que la 

delimitaven, ens situaria en un context cronològic d’època fundacional de la 

colònia o inicis del segle I dC. En observar aquests materials, destaca la 

presència de ceràmica comuna ibèrica i produccions púnico-ebussitana (àmfora 

PE-41). D’altra banda, com és natural, trobem produccions romanes, cas de les 

ceràmiques comunes de taula o els recipients amfòrics (àmfora itàlica, bètica, 

tarraconense -Pascual 1- i africana), així com algun fragment de TS Itàlica. 

Convé subratllar la inexistència de produccions més tardanes, com TS 

Sudgàl·lica o comuna de cuina africana. D’altra banda, s’han recuperat 

artefactes metàl·lics (majoritàriament claus de ferro) i de dues monedes que 

també ens permeten datar amb més precisió aquesta fase: un Semis i un As 

d’August (27 aC-14 dC), documentades en el nivell de fonamentació UE 2747 i 

la preparació UE 2691 respectivament.  

L’ús de la via tal i com es basteix originàriament presenta una continuïtat al 

llarg de la primera meitat del segle I dC, com ho demostra l’aparició d’una vora 

de cassola de comuna africana (Ostia II, 303) en els nivells de circulació de 

l’espai destinat al trànsit de vianants.  
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-UA1b (plànols núm. 06, 65 i 66) 

Els diferents passos del procés constructiu d’aquest tram de la via, localitzat a 

l’est de l’encreuament amb l’eix de centuriació, presenta algunes diferències 

substancials respecte a l’anterior, per raons que tot seguit exposarem19. 

Primerament, pel que respecta a les primeres restes atribuïbles a la construcció 

del camí, els treballs arqueològics han permès identificar els límits o murs de 

contenció que, orientats nord-est/sud-oest, acotaven un carril de circulació 7 m 

d’amplada i 26 m de longitud conservats.  

Quant al mur perimetral del costat de muntanya (UE 2816), es preserven tan 

sols dos petits testimonis de la fonamentació de 0,65 i 0,75 m de longitud, de 

manera que la major part del seu recorregut s’ha identificat només pel seu 

negatiu o rasa d’espoli (UE 2814). Aquesta construcció està formada per blocs 

de pedra de Montjuïc sense escairar lligats amb terra, amb una amplada de 

0,50 m i una alçària conservada de 0,15 m (cota superior 9,62 m snm).  

                                                           
19 Convé subratllar que en aquest tram de la via es detecta la presència de les restes 
de cinc retalls o pous d’època baix-medieval i moderna (UE 2785, 2788, 2792, 2797 i 
2806). 
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Respecte al límit original del costat de mar, aquest presenta un millor estat de 

conservació, encara que en una fase constructiva posterior, com s’explicarà 

més endavant, en el seu parament es van practicar una sèrie d’obertures o 

portes d’accés. A escala constructiva, els murs s’assenta sobre una banqueta 

de 

fonamentació de pedra mitjana o petita unida amb morter de calç, per bé que 

en algun tram l’argamassa emprada és terra, amb una fondària que oscil·la 

entre 0,20 i 0,40 m (UE 20248, 20256, 20379 i 20479). El mur o alçat, d’opus 

caementicium, mostra una obra més acurada amb una amplada mitjana de 

0,60 m i una alçària que oscil·la entre 0,40 m i una màxima de 0,60 m, que 

podria correspondre a l’alçada original de l’estructura (UE 20074, 20158, 

20159, 20160, 20166, 20167 i 20247). Es  documenta a una cota superior que 

oscil·la entre 9,40 i 9,90 m snm. 

 

. 
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Límit meridional del tram UA1b de la via 

 

Malgrat que no podem precisar si corresponen a aquesta primera fase, convé 

destacar la presència de dues fites de senyalització ubicades en l’encreuament 

d’aquest tram de la calçada i el curs d’aigua canalitzat o eix de centuriació. 

D’una banda, a l’extrem oriental del mur nord de la calçada (UE 2816), se li 

recolza un gran bloc de pedra local més o menys treballat de 0,70x0,63x0,40 m 

(UE 20076), que es fonamenta en un altre gran bloc soterrat (UE 20077).  

D’altra banda, a l’extrem del límit sud (UE 20166) trobem un bloc de pedra 

monolític sense treballar de 0,53x0,45x0,97 m (UE 20075). Per bé que no s’han 

identificat o conservat inscripcions, interpretem que probablement es van fer 

servir per marcar el recorregut de la via o senyalitzar l’encreuament entre les 

dues infraestructures. 

 

 

 

 

Fites UE 20075 i 20077 del tram UA1b de la via 
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A 

continuació, l’excavació de l’estratigrafia de l’espai interior delimitat pels murs 

perimetrals ha permès documentar el rebaix previ del terreny per a la 

fonamentació del cos del camí  (UE 20619). Documentat parcialment a la 

meitat est d’aquest tram de la via, es tracta d’una mena de trinxera o canal de 

secció còncava, d’uns 6,61 m d’amplada, amb la seva superfície fortament 

piconada (cota superior entre 8,80 i 9,10 m snm). Al fons, a una distància 

d’1,65 m respecte al límit nord, també es va practicar una rasa de drenatge 

longitudinal de perfil còncau, amb una amplada de 0,65 m (UE 20467).  

Cal destacar que en aquest sector el substrat geològic es troba més elevat 

topogràficament. Així, mentre que a l’extrem oriental del tram UA1a aflora a una 

cota mitjana de 8,60 m snm, a l’extrem occidental del tram UA1b el trobem a 

9,60 m snm. Aquesta elevació determina que l'aportació de material constructiu 

del cos de la calçada sigui més petit que en comparació al tram oriental, 

probablement amb l’objectiu de mantenir o respectar la mateixa rasant.  
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Rebaix longitudinal del terreny natural UE 20619 

 

A banda d’això, al costat exterior del límit sud es realitza un recreixement o una 

mena de terraplè per mitjà d’un conjunt d’estrats d’argila i llims que, 

probablement, procedeixen del buidatge de terres del cos de la via (UE 20315, 

20340, 20382, 20389, 20392, 20397, 20399, 20401, 20408, 20410, 20412, 

20415, 20416, 20418, 20420, 20421, 20425, 20429 i 20466).  

Posteriorment, entre el fons del rebaix del terreny resultant i els nivells de 

preparació del ferm, a diferència del tram anterior, no es detecta la presència 

d’una fonamentació bastida amb grans blocs de pedra, sinó l’estesa d’una sèrie 

de capes de pocs centímetres de gruix amb funció anivelladora. Aquesta 

estratigrafia, documentada a una cota superior d’entre 9,00 i 9,30 m snm, 

presenta una composició heterogènia amb presència de nivells d'argila, llims, 

grava, sorra i alguns blocs de pedra de mida petita (UE 20199, 20468, 20469, 

20470, 20471, 20472, 20473 i 20474). Sobre aquests nivells es disposen les 

capes intermèdies de preparació de l’estrat superior, en aquest cas 

majoritàriament d’argila molt compactada barrejades amb graves i sorra, de fins 

a 25 cm de gruix (UE 20397, 20411, 20417, 20422, 20430, 20459, 20460 i 

20465).  
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Damunt d’aquestes capes s’identifica, a una cota superior d’entre 9,30 i 9,50 m 

snm, un nivell  d’entre 0,10 i 0,15 cm de gruix que correspon al rudus o afermat 

de la capa de rodament superior. Es troba compost per blocs de pedres de 

mida petita o mitjana amb graves i alguns fragments de material constructiu i 

ceràmic (UE 

20396). Com en 

el tram anterior, 

la seva 

superfície conserva ben marcades les empremtes o roderes dels carros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudus o afermat de la capa de rodament superior UE 20396 

 

En referència a la superfície de rodament de la via d’aquesta fase, es constata 

la superposició de diverses capes a causa de les constants reparacions i 

successives pavimentacions, que anaren recreixent el nivell de circulació (UE 
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20310, 20324, 20325, 20328, 20331, 20334, 20338, 20341, 20343, 20350, 

20353, 20354, 20356, 20358, 20360, 20361, 20381, 20390, 20405 i 20406). Es 

tracta d’obres de conservació i manteniment executades per diverses raons, 

començant pel propi desgasts motivat pel trànsit o per les inclemències 

meteorològiques, com episodis d’inundacions o deposicions al·luvials. 

Majoritàriament predominen capetes molt compactes d’argila i graves 

seleccionades de gra fi barrejades amb 

sorra, amb uns gruixos d’entre 0,05 m i  

0,20 m, que es poden disposar de 

manera isolada per reparar desperfectes 

puntuals o petits esvorancs a la calçada.  

Al contrari que el tram de via oriental, no 

es documenta vorada de terra al costat 

del mur perimetral i, quant a la banda 

sud, s'excava una fossa amb la funció de 

cuneta (UE 20344), delimitada 

exteriorment per una filada de pedres de 

diverses mides més o menys alineades 

(UE 20321). Documentada a una cota 

superior que oscil·la entre 9,11 i 9,32 m 

snm, mostra un perfil còncau amb una 

longitud documentada de 16,45 m, una amplada de 0,90 m i una alçada 

màxima de 0,56 m. El seu ús està testimoniat pels nombrosos estrats de llims 

de formació natural que la rebleixen (UE 20264, 20270, 20272, 20276, 20280, 

20281, 20283, 20284, 20286, 20288, 20289, 20332, 20345, 20351, 20352, 

20357 i 20364). 
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Cuneta del tram UA1b de la via UE 20344 

 

 

El material ceràmic recuperat en aquests nivells es caracteritza per la presència 

de fragments de comuna ibèrica i romana, TS Itàlica i àmfora tarraconense 

(Pascual 1 i Dressel 2-4), bètica, africana o de Cnidos. El fet que no apareguin 

produccions del segle I dC, com per exemple comuna de cuina africana o TS 

Sudgàl·lica, ens permet situar la construcció d’aquest tram de via, com 

l’anterior, en un context de canvi d’era o època fundacional de la colònia.  

 

6.1.1.1.2. Fase II 

 

-UA1a (plànols núm. 05 i 65) 

Els treballs arqueològics han permès identificar una fase de reforma de la via 

relacionada directament amb l’ús sepulcral d’aquest espai. En aquesta, en 

primer lloc, es constata l’espoli parcial del mur UE 2419 que tanca el costat de 

muntanya (UE 2577), aproximadament uns 10 m de longitud, per permetre la 

construcció dels murs de façana, d’opus caementicium, dels recintes funeraris 

UAF 5 i 1420 (UE 2436 i 2404 respectivament). D'altra banda, a l’extrem 

occidental s’hi pot observar un canvi de parament del mur original (UE 2948), 

en aquest cas de pedra sense escairar lligada amb terra, el qual és un 

indicador del recreixement en alçada del nivell de circulació de l’àmbit UAF11.  

                                                           
20 UAF – Unitat Arquitectònica funerària 
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Espoli del mur UE 2419 i mur UE 2404 del 

recinte funerari UAF 14 

 

Quant al límit del costat de mar, 

s’identifica la superposició dels murs de 

fonamentació de les façanes anteriors de 

la filera de recintes UAF 1, 2 i 3 (UE 

2421), UAF 4 (UE 2499), UAF 6 (UE 

2516) i UAF 7 (UE 2517), tots amb una 

amplada d’uns 0,60 m  i aixecats amb la 

tècnica de l’opus caementicium.  

En segon lloc, es produeix el 

recreixement del nivell de circulació de la 

via. Sobre la capa de rodament de la fase anterior es diposita una preparació 

de paviment, d’uns 0,25 m de gruix, format per graves i blocs de pedra de 

petites dimensions ben compactats (UE 2455-20516). Aquesta capa, 

documentada a una cota que oscil·la entre 9,17 i 9,33 m snm, s’estén 

pràcticament per tota la superfície interior de la calçada i, per tant, cobreix i 

anul·la tant l’alineació de pedres UE 2420 com el corredor o pas de vianants 

del costat sud.  
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A continuació, es diposita l'afermat del paviment o rudus (a una cota mitjana de 

9,35 m snm), format per un nivell molt compacte, d’uns 0,35 m de gruix, de 

pedra irregular de mida petita i mitjana barrejada amb argila i grava (UE 2410). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa d’afermat 

del paviment 

o rudus UE 2410 

 

Aquestes capes es troben contingudes per les vorades de terra que, d’una 

banda, amortitzaven el tram espoliat del límit del camí del costat de muntanya i, 

d’una altra, s’adossen tant a les façanes anteriors dels recintes funeraris com a 

les restes dels murs perimetrals originals que encara resten dempeus. Es tracta 

de superposicions de sediments heterogenis, amb un gruix total d’entre 0,15 i 

0,25 m, generats probablement durant la construcció dels recintes. Es troben 

formats d’argila de tonalitat marronosa amb presència esporàdica de pedra 

petita, traces de morter i fragments de material constructiu ceràmic (UE 2415, 

2431, 2437, 2444, 2448, 2449, 2476, 2527, 2547, 2551, 2553, 2567 i 2571 al 

nord i UE 2727, 2732, 20503, 20504, 20505, 20508, 20511, 20513, 20517, 

20519, 20521 i 20523 al sud). 

Respecte al paviment o nivell de rodament d’aquesta fase, localitzat a una cota 

superior de 9,65 m snm, es troba format d’argila de color vermellós amb 
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gravetes i sorra molt compacta, d’uns 8 cm de potència que presenta un lleuger 

bombament en el centre, el que li donava un perfil convex (UE 2409). 

Finalment, a la vorada del costat sud s'identifica la superposició de dues fosses 

o rases de planta rectangular amb la funció de cuneta. La més antiga presenta 

una secció semicircular amb una amplada que oscil·la entre 0,20 i 0,30 m i una 

alçada de 0,15 (UE 20492). Es troba amortitzada per un nivell d’argila i llims de 

color marró clar (UE 20191). En canvi la segona, amb la mateixa amplada però 

major fondària (0,25 m), mostra o conserva una secció de morfologia irregular 

(UE 2617), segurament per l’acció de l’aigua que hi circulava, i es troba reblerta 

per dos nivells (UE 2482 i 2530). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuneta UE 20492 situada a la vorada 

del costat sud 

 

Respecte al material arqueològic 

d’aquesta fase, convé subratllar que es tracta d’un conjunt poc abundant i força 

fragmentat. De manera general s’identifiquen fragments de comuna romana i 

ibèrica, àmfora de producció bètica (Dressel 20), africana i tarraconense 

(Dressel 2-4), comuna africana i vaixella de luxe de TS Itàlica i Sudgàl·lica. 

L’estudi d’aquest material no ha permès datar amb precisió l’inici d’aquest 

moment que, no obstant això, s’estableix a partir del segon quart del segle I dC 

a partir de les relacions estratigràfiques amb els recintes funeraris.  
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Per últim, la presència en els nivells superiors de fragments de plats-tapadora 

de comuna africana (Ostia III, 332) i d’un As de Titus o Domicià (79-81 o 81-96) 

una continuïtat de l’ús d’aquesta fase de la via, com a mínim, fins al final del 

segle I dC.  

 

-UA1b (plànols núm. 06, 65 i 66) 

En aquesta segona fase constructiva, com en el cas anterior, es produeix una 

reforma estructural important de tota aquesta zona, amb notables i diverses 

conseqüències, relacionades probablement amb el procés d’ampliació de la 

necròpolis situada a redós de la via. Així doncs, s'interpreta que en aquesta 

fase es va iniciar en aquest sector una parcel·lació de l'espai funerari amb el 

propòsit de construir-hi nous recintes o àmbits funeraris adossats als 

paraments exteriors de la calçada, malgrat que mai no es van arribar a 

realitzar. En aquest sentit, en el mur de contenció meridional es realitza 

l’obertura de quatre portes o accessos que després, en dos casos, es van 

anul·lar o tapiar. A més, a l’espai exterior que aquestes portes hi donaven 

accés no s’ha documentat cap enterrament o evidències de tipus funerari.  
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La primera d’aquestes obertures, localitzada a una distància de 2,70 m 

respecte a l’extrem oriental d’aquest límit, presenta una llum d’1,42 m 

d’amplada i 0,27 m d’alçada (UE 20083). La segona, a 3,45 m de distància 

respecte a la 

primera, té una 

llum d’1,30 m 

de base i una 

alçada màxima 

de 0,70 m (UE 

20082). Es 

trobava tapiada 

amb tres blocs de 

pedra de grans 

dimensions (UE 20085), entre els quals s’ha identificat un possible rellotge de 

sol (Horologium), que es recolzen en una sèrie de nivells de formació natural 

(UE 20365, 20370, 20375 i 20377). La tercera, separada de l’anterior per un 

tram de mur de 3,54 m de longitud, és la més estreta de totes amb una 

amplada de 0,75 m i una alçada de 0,65 m (UE 20081). A diferència de la resta 

d’obertures, disposa d’un possible brancal o reforç del costat oest format per un 

gran bloc de pedra de morfologia rectangular. La quarta i última, practicada a 

l’extrem occidental del mur i a una distància d’uns 2 m respecte a l’obertura 

anterior, mostra una llum d’1,10 m d’amplada i 0,40 m d’alçària conservada. 

També es trobava tapiada o anul·lada per mitjà d’un gran bloc de pedra (UE 

20084) que s’assenta sobre una estratigrafia de formació natural (UE 20251, 

20359 i 20363). 
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Obertura UE 20082 practicada en el límit meridional de la via 

 

L’ampliació de l’àrea sacra es manifesta també, si bé de manera incompleta, 

per la presència en el parament exterior del límit sud, en concret entre les 

obertures UE 20082 i 20083, d’un possible mur de façana anterior d’un recinte 

o àmbit funerari (UE 20078). L’estructura, documentada a una cota superior 

9,70 m snm, mesura 3,30 m de longitud, 0,50 m d’amplada i 0,70 m d’alçada 

màxima. Es troba bastida amb pedra poc escairada lligada amb morter de calç, 

i l’acabat o superfície superior mostra una inclinació o pendent més o menys 

arrodonida vers al sud.  

En aquesta fase es realitza també un recreixement del nivell de circulació de la 

via. Sobre el nivell de rodament de la fase anterior es diposita una sèrie de 

capes ben compactades de graves i sorres amb pedra petita, d’uns 0,20 m de 

gruix, que anivellen tota superfície de la calçada (UE 20200, 20211, 20213, 

20224 i 20235). A continuació, s’identifica el darrer afermat del paviment (a una 

cota mitjana de 9,50 m snm), format per un nivell molt compacte, d’uns 0,15 m 

de gruix, de pedra irregular de mida petita i mitjana barrejada amb grava de 

granulometria fina (UE 20079). Cal destacar també la presència al costat del 

límit sud d’un retall de planta rectangular amb la funció de cuneta (UE 20255). 

Es tracta d’una fossa de perfil rectangular, amb una amplada màxima de 0,93 

m i una alçada de 0,32 m, que es troba farcida per diferents estrats de formació 

natural (UE 20226, 20232, 20236, 20245, 20250, 20253 i 20254).  
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Capa 

d’afermat del paviment UE 20079 

 

Finalment, a l’espai exterior més pròxim al límit sud, tal com hem comentat 

línies més amunt, no es registra cap enterrament, per bé que s’ha identificat 

una sèrie d’estrats d’anivellació o abocaments, alguns de formació natural, 

generats probablement durant les tasques de remodelació de la via (UE 20291, 

20303, 20309, 20326, 20346, 20362, 20366, 20367, 20370, 20385, 20386, 

20393, 20395 i 20414). Destaca també, a una cota superior de 9,26 m snm, la 

presència d’un gran retall o fossa de morfologia irregular i funció indeterminada, 

de 6,50 m de longitud, 3,75 m d’amplada i 0,54 m d’alçada (UE 20304), que es 

troba reblert per nivells o sediments de formació natural (UE 20285, 20391 i 

20398).  

El material recuperat d’aquest moment, que és escàs i molt fragmentat, es 

refereix majoritàriament a fragments de ceràmica comuna romana i ibèrica, tant 

de coccions oxidades com reduïdes. Respecte a les àmfores, tot i que 

escasses, és significativa la presència d’àmfora tarraconense, però també han 

aparegut fragments informes d’àmfora africana i itàlica o una vora d’àmfora 
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oriental (Dressel 43 o Cretenca 4). Respecte a la vaixella d’importació destaca 

la presència de comuna africana (Hayes 131) i de TS Sudgàl·lica (Dragendorff 

29). Aquesta darrera peça ens donaria una data postquem de segona meitat 

del segle I dC.  

 

6.1.1.1.3. Fase III 

 

-UA1a (plànols 05 i 65) 

Els  treballs arqueològics han permès identificar una sèrie d’evidències que 

denoten l’abandó d’aquest tram de via. Aquesta fase ve determinada per 

l’extracció o espoli dels materials constructius tant del mur del costat de nord 

(UE 2824) com dels paraments de les façanes dels recintes funeraris del costat 

sud (UE 2468, 2474 i 2503). La pràctica inexistència de material arqueològic 

significatiu en els rebliments de les trinxeres d’espoli dels murs (UE 2450, 2468, 

2471, 2474, 2502, 2503, 2677 i 2823) fa difícil l’adscripció cronològica 

d’aquesta fase, si bé la presència d’un As de la dinastia antonina (96-192) 

permet situar-la al voltant del segle II dC. Finalment, tot aquest sector resta 

cobert per sediments de riera o de formació al·luvial formats per llims argilosos i 

sorrencs i graves, amb una potència que oscil·la entre 1,50 i 2 m (UE 2403). 

 

-UA1b (plànols núm. 06, 65 i 66) 

En aquesta fase, es constata l’amortització i abandó d’aquest tram de via 

determinada, d’una banda, per l’extracció dels materials constructius dels límits 

perimetrals, tant del costat nord (UE 2814) com del sud (UE 20258). D’altra 

banda, a una cota superior de 9,52 m snm, es documenta l’estrat d’obliteració 

de la calçada compost d’argiles barrejades amb graves amb força quantitat de 

material constructiu (UE 2974), així una sèrie de capes de formació natural a 

l’espai l’exterior més pròxim del límit meridional  (UE 20444, 20252, 20259, 

20260, 20266, 20275, 20287, 20322 i 20402). Els materials recuperats en 

aquests nivells ens permeten precisar l’inici d’aquesta fase al voltant del segle II 

dC (comuna africana de la forma Lamboglia 10A i TS Africana A). Convé 
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destacar també l’aparició, en el nivell superior de la darrera capa de l’afermat 

del paviment, d’un As d’Adrià (126) i un altre d’Antoni Pius (138-161) que es 

consideren com una intrusió que concordaria amb la data de tancament i espoli 

de les estructures.  

 

6.1.2. Curs d’aigua o eix de centuriació  

Durant els treballs arqueològics efectuats sota la llosa d’estintolament del 

mercat es van documentar les restes d’una estructura hidràulica o canal 

d’època romana que travessava el ramal costaner de la Via Augusta. Aquesta, 

localitzada entre els sectors 1000 i 2000 de la intervenció, presenta una traça 

perfectament rectilínia en sentit nord-oest/sud-est, amb una longitud 

conservada d’uns 65 m i una amplada de 4 m.  

Convé subratllar que el seu recorregut mostra una continuïtat fora dels límits 

del mercat en direcció sud-est (carrer Manso), mentre que cap al nord-oest 

(interior del mercat) es trobava tallat a pocs metres de distància de 

l’encreuament amb la via.  

Les dades obtingudes de l'excavació arqueològica de l’estructura han permès 

establir les seves principals característiques arquitectòniques i constructives, 

amb la documentació dels murs o límits perimetrals i la superposició de les 

lleres o depressions de l’interior, on s’acumulaven els sediments (llims, sorres, 

grava, blocs) arrossegats o transportats per les aigües. La presència d'algunes 

capes de terra fortament piconades i amb pedres relativament horitzontals 

indicarien que possiblement, en els moments quan no circulava l'aigua, també 

es va condicionar com a zona de pas o camí. En aquest sentit, ates el règim de 

pluges irregular que caracteritza el clima mediterrani, probablement es tracta 

d’un corrent sec o inconstant per on només en determinats moments de l'any hi 

transcorren aigües.  

Resulta evident que es tracta d’una estructura ben planificada o dissenyada 

amb l’objectiu d’adequar una riera o curs d’aigua natural. Sobre aquesta 

qüestió, el Dr. Josep Maria Palet i Martínez considera que tant l’orientació com 

el traçat rectilini que presenta s’adapta perfectament a la trama o retícula del 

model teòric de la centuriació de l’ager de la colònia. Per aquest motiu, planteja 
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que l’estructura documentada al mercat, planificada i dissenyada per permetre 

simular les característiques naturals d’un curs d’aigua o riera, es va inserir al 

conjunt de la trama centuriada romana i que podria correspondre a un dels 

eixos o limites en sentit muntanya-mar (decumani). Es tracta d’una descoberta 

excepcional perquè les quadrícules eren una ordenació simbòlica i, per tant, no 

sempre els limites o eixos de la trama quedaven reflectides físicament sobre el 

terreny. 
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Situació del mercat 

respecte a la trama 

centuriada (Font: 

Josep Maria Palet) 

 

6.1.2.1. Evolució 
crono-

estratigràfica 

L’excavació i registre d’aquesta infraestructura hidràulica es va dividir en dos 

trams en funció de la seva ubicació respecte a la via: el primer se situa al costat 

sud, entre els sectors 1000 i 2000 de la intervenció (UA2a) i el segon, al sector 

2000, es localitza al costat nord (UA2b). Convé remarcar que la seqüència 

estratigràfica documentada en aquests trams, per diferents motius o processos,  

no sempre ha proporcionat dades coincidents. Per aquesta raó la descripció 

crono-estratigràfica d’aquests trams, que tot seguit exposarem, es presenta de 

manera independent per bé que, lògicament, es tindrà en compte que es tracta 

d’una construcció unitària i les estratigrafies estan interrelacionades.   
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Trams UA2a i UA2b del curs d’aigua o eix de centuriació 

 

En el context de la fase d'excavació arqueològica sota la llosa post-tesada del 

mercat, com hem comentat anteriorment, es va modificar el projecte 

arquitectònic inicial per a permetre la integració d'una part de les restes 

romanes. Respecte al curs d’aigua o eix de centuriació, s'ha conservat un petit 

tram d'uns 16,50 m de longitud. L’interior d’aquesta estructura es va excavar 

fins a esgotar l’estratigrafia, a excepció del tram o punt d’encreuament amb la 

via, que fou excavat parcialment amb l’objectiu de deixar a la vista una única 

fase per facilitar-ne l’adequació i comprensió per a la visita. 

La datació de l’estructura, efectuada a partir dels materials recuperats al seu 

interior i tenint en compte les relacions físiques amb la calçada, apunta a una 

cronologia inicial aproximadament sobre el canvi d’era o inicis del segle I dC 

perdurant fins al voltant del segle II dC, moment que s’abandonaria, tal com 

indiquen els nivells d’espoli i amortització. No obstant això, cal remarcar que la 

seqüència estratigràfica relacionada amb el funcionament de l’estructura 

presenta una gran complexitat interna. En aquest sentit, en el llit per on corre el 

cabal d’aigua s’identifiquen nombroses superposicions d’episodis d’erosió i 

aportació sedimentària amb una gran semblança visual i compositiva que, 
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sovint, es podien produir en un període de temps relativament curt. A més, 

aquests processos erosius van provocar la intrusió de materials arqueològics 

de cronologia més moderna, però sempre d’època romana, en les capes 

inferiors o més antigues. En conseqüència, i tenint en compte la complexitat i 

problemàtiques que genera la formació d’aquesta mena d’estratigrafia, la 

descripció d’aquests processos s’ha unificat en una segona fase d’ús que 

abastaria la primera centúria després de Crist fins a inicis del segle II dC.  

 

6.1.2.1.1. Fase I 

 

-UA2a (plànols núm. 07, 08, 09, 67 i 68) 

Pel que respecta a les primeres restes atribuïbles a la construcció d’aquest 

tram del curs d’aigua,  situat al costat sud de la calçada, els treballs 

arqueològics han permès identificar els murs perimetrals o marges que, 

orientats nord-oest/sud-est, acotaven un canal interior de 4 m d’amplada (13,50 

peus romans) i una longitud documentada de 44 m. Convé subratllar que 

aquests murs i els que tanquen el costat septentrional de la via són solidaris 

entre ells, és a dir, sembla que van ser construïts al mateix moment.     

Quant al mur perimetral occidental (UE 2856), documentat a una cota superior 

que oscil·la entre 8,86 i 9,68 m snm, es preserva la major part del traçat, tret 

d’alguns trams que s’han identificat pel seu negatiu o rases d’espoli. Les seves 

dimensions són de 44 m de longitud documentada, 0,50 m d’amplada i 0,65 

d’alçada màxima. A escala constructiva, l’estructura s’assenta directament 

sobre el terreny geològic i no s’ha observat cap mena de fonament o banqueta. 

Els paraments es troben bastits amb pedra de mida mitjana i gran sense 

escairar, però amb les cares planes, sense argamassa per lligar-la. Per tal de 

segellar o regularitzar les irregularitats dels blocs més grans es recorre a altres 

pedres més petites o a l’aplicació de terra o fang. Destaca també la presència 

de material ceràmic reutilitzat, principalment al reblert interior, on s’han 

identificat nombrosos fragments d’àmfora de producció tarraconense (Pascual 

1). Tanmateix, un tram de l’extrem nord de 4,20 m de longitud del mur original 

es substitueix en una fase posterior per una obra d’opus caementicium. Aquest 
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correspon al bastiment del mur de fonamentació de la façana occidental del 

recinte funerari UAF 7, datat a partir de la segona meitat del segle I dC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur 

perimetral occidental del curs d’aigua o eix de centuriació UE 2856 

 

Respecte al límit oriental (UE 2858), mostra un millor estat de conservació, 

encara que també es detecten alguns punts espoliats o afectats per la trinxera 

constructiva d’un dels pilars de la llosa del mercat. L’estructura mesura uns 32 

m de longitud, 0,50 m d’amplada i una alçada màxima de 0,82 m (cota superior 

entre 9,06 i 9,49 m snm). Presenta un disseny i tècnica constructiva similars al 

límit oest, per bé que en aquest cas s’ha pogut observar que el mur s’assenta 

en un nivell de preparació d’argila de color vermellós barrejada amb pedra de 

petites dimensions (UE 20320-20440, 20441). 

A l'espai que hi havia entremig d'aquests murs, els treballs d’excavació han 

permès identificar un primer llit o llera del curs d’aigua (UE 20481). Es tracta 

d’una depressió o erosió del substrat geològic (UE 20482) provocada per la 
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força del corrent de l’aigua, situada aproximadament a la part central del canal. 

Mostra una secció o perfil més o menys còncau i un fons força irregular, amb 

una amplada variable d’entre 2 i 2,65 m i una fondària mitjana de 0,35 m. 

Aquest llit manté al llarg de tot el recorregut un pendent suau i progressiu cap al 

sud-est, que permet una fluïdesa continua de l’aigua, passant d’una cota 

inferior de 8,44 m snm a l’extrem septentrional a una de 8,18 m snm al 

meridional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llit o llera del curs d’aigua UE 20481 
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En un lapse molt curt de temps respecte a l’arranjament de l’estructura, el fons 

s’eleva o s’omple de seguida amb sediments transportats o arrossegats pel flux 

de l’aigua durant les crescudes (assolint una cota superior d’entre 9,18 i 9,29 m 

snm), que també va provocar l’erosió d’algun tram de la seva superfície (UE 

20337). Es tracta d’una superposició de nivells, amb uns gruixos que oscil·len 

entre 0,10 i 0,40 m, compostos principalment d’argila, llims i graves de gra fi 

que contenien alguns blocs de pedra, carbons, restes faunístiques i fragments 

de material constructiu  i ceràmic (UE 2939, 2940, 20097, 20117, 20157, 20210 

i 20333).  

Entre el material recuperat en aquests nivells i durant els treballs de 

desmuntatge dels murs perimetrals, a banda d’algun artefacte metàl·lic (una 

placa de bronze doblegada i una possible eina de ferro), destaca principalment 

la presència de fragments de ceràmica comuna ibèrica i romana, TS Itàlica i 

d’àmfora tarraconense (Pascual 1), bètica i africana. Tenint en compte que no 

s’han identificat produccions típiques del segle I dC, com per exemple comuna 

de cuina africana o TS Sudgàl·lica o Hispànica, aquest conjunt ens podria 

indicar que la construcció i primer ús del canal, com també la calçada, se situa 

en un context d’època fundacional de la colònia o inicis del segle I dC. 

 

-UA2b (plànols núm. 10, 71 i 73) 

En aquest espai, amb anterioritat a la construcció del canal, però possiblement 

relacionat amb aquest procés, es detecta un retall de funció indeterminada (UE 

20140) localitzat a la meitat nord de la seva superfície i parcialment sota el límit 

oriental. Es tracta d’una fossa practicada en el terreny geològic de planta 

ovalada, secció còncava i fons irregular que mesura 1,80 m de longitud, 1,25 m 

d’amplada i 0,25 de fondària (documentat a una cota superior de 9,08 m snm). 

Es troba reblerta per tres nivells d’argila (UE 20139, 20143 i 20144) que han 

proporcionat alguns fragments de ceràmica comuna ibèrica i romana i d’àmfora 

púnico-ebussitana i tarraconense.  

En relació amb la construcció d’aquest tram del curs d’aigua, localitzat al nord 

de la calçada, primerament s’identifiquen els dos costats paredats que 

delimiten un espai interior de 4 m d’amplada i una longitud màxima conservada 
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d’uns 14,50 m. Cal destacar que tant aquests murs, orientats nord-oest/sud-est, 

com els que tanquen el perímetre meridional de la via constitueixen una obra 

solidària o unitària, cosa que ens indica que van ser bastir al mateix moment.     

Pel que fa al límit nord (UE 20049), es conserva poc més d’una filada i en parts 

prou importants tan sols l’empremta que van deixar les trinxeres o rases 

d’espoli. L’estructura, que s’assenta directament sobre el terreny geològic 

argilós, mesura 10,12 m de longitud conservada, 0,55 m d’amplada i 0,45 m 

d’alçada màxima (documentada a una cota superior de 9,65 m snm). A escala 

constructiva es planteja mitjançant uns paraments de pedra gran i mitjana 

lleugerament devastada i un reblert interior de pedra més petita lligada amb 

fang. Entre el material lític emprat, destaca la presència de la reutilització d’un 

molí rotatori o pedra de granit de morfologia circular amb perforació central 

(0,32x0,26x0,11 m). 

Quant al mur sud (UE 2668), aquest presenta un millor estat de conservació 

amb una longitud documentada de 14,45 m, una amplada de 0,55 m i una 

alçària conservada de 0,37 m (localitzat a una cota superior de 9,60 m snm). 

Mostra la mateixa tècnica constructiva que l’anterior, però amb presència de 

material ceràmic reutilitzat, entre el qual s’ha identificat fragments de comuna 

ibèrica i romana. D’altra banda, convé destacar que, a partir de la primera 

meitat del segle I dC, el tram més proper a l’encreuament amb la via també fa 

la funció de mur de façana lateral del recinte funerari UAF 11. 
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Límit 

meridional UE 2668 del tram del curs d’aigua UA2b 

 

Respecte al fons del canal, es detecta una primera depressió o llera (UE 

20484) que ocupa la part central i erosiona el subsòl geològic. Presenta una 

morfologia força irregular amb una longitud d’uns 13 m, una amplada que 

oscil·la entre 2,30 i 2,60 m i una fondària mitjana de 0,40 m. El seu relleu és 

planer però amb cert pendent, ates que la cota inferior de l’extrem septentrional 

del retall és de 8,90 m snm i la del meridional de 8,60 m snm.  

En aquesta llera s'acumulen, fins a una cota superior de 9,33 m snm, els 

sediments arrossegats per les aigües durant les primeres crescudes que 

experimenta. Es tracta de nivells d’argila, grava, sorra, còdols i blocs de pedra 

mitjana o gran, amb gruixos de fins a 0,10 cm, que ens mostren la gran 

capacitat de transport del flux i intensitat del corrent d’aigua que hi podia 
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circular (UE 20052, 20091, 20092, 20093, 20108, 20130, 20187, 20197 i 

20198). Un d’aquests nivells, localitzat al fons de la depressió, correspon a una 

capa d’argila piconada amb pedra petita disposada de manera planera (UE 

20187), que probablement va funcionar com un nivell de circulació o d’ús quan 

no circulava l'aigua (documentat a una cota superior de 8,87 m snm). En aquest 

sentit, com hem comentat anteriorment, la funció del canal com a camí o zona 

de pas vindria afavorida pel fet que normalment era sec i només s’activaria en 

èpoques de pluja, per bé que sovint podrien ser molt intenses i de breu durada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa d’argila piconada UE 20187 que rebleix la depressió o llera UE 20484 

 

De manera molt resumida, el material arqueològic moble que ha proporcionat 

aquesta fase consisteix bàsicament en fragments de ceràmica comuna ibèrica i 

romana, tant de cocció oxidada com reduïda, i d’àmfora itàlica, bètica, 

tarraconense (Pascual I) i africana  i d’altres indeterminades. Convé destacar la 

presència en els nivells superiors de dos fragments de ceràmica africana de 

cuina (Ostia III, 267 i 332) que s’han considerat com a material d’intrusió per 

processos erosius posteriors.  

 

6.1.2.1.2. Fase II 

-UA2a (plànols núm. 07, 08, 09, 67 i 68) 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

135 
 

Com s’ha explicat anteriorment, aquesta segona fase correspon als diferents 

processos de deposició i erosió del canal que es produeixen al llarg del segle I 

dC. Bàsicament es documenten les lleres obertes per la circulació concentrada 

d'aigües durant episodis de pluges intenses o torrencials, capaces d'excavar el 

sòl i amb gran capacitat de transport de sediments a causa de la força amb què 

podia corre l'aigua.  

Així doncs, en primer lloc, a la part central de l’estructura s’identifica una 

depressió del terreny per on corria el cabal d’aigua (UE 20088). Practicada en 

els sediments depositats a la fase anterior, presenta una secció còncava i un 

fons més o menys pla, amb una amplada que oscil·la entre 1,15 i 2 m i una 

fondària d’entre 0,15 i 0,35 m. Com en el cas precedent, mostra un pendent 

suau en direcció sud-est, amb una cota inferior de 8,80 m snm a l’extrem 

septentrional i de 8,60 m al meridional. La fossa es troba reblerta per una capa 

de sorra i grava compactada de tonalitat grisenca (UE 20059), on es van 

recuperar alguns objectes metàl·lics (un clau de ferro i una possible llançadora 

per teixir xarxes pesca), així com fragments de ceràmica comuna ibèrica i 

romana i d’àmfora tarraconense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebliment UE 20059 de la llera UE 

20088 del curs d’aigua 
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En segon lloc, es detecta un nou curs d’aigua que talla el rebliment de la 

depressió anterior (UE 2938). Es tracta d’una concavitat del terreny de perfil 

arrodonit i fons aplanat, amb una amplada d’entre 1,66 i 2,00 m i una alçada 

que oscil·la entre 0,17 i 0,35 m. Les cotes inferiors se situen entre 8,90 m snm 

a l’extrem nord i 8,70 m snm al sud. El retall es troba reblert per quatre nivells 

(UE 2859, 2917, 20036 i 20047) formats per argila, llims i grava de color gris i 

textura compacta, amb presència de pedra petita i mitjana. Durant l’excavació 

d’aquesta estratigrafia es va recuperar força material arqueològic, principalment 

en el nivell superior (UE 2859), entre el qual destaca la presència de fragments 

de ceràmica de comuna africana de cuina (Ostia II, 303) i de TS Sudgàl·lica 

(Dragendorff 15/17), que ens permeten situar cronològicament la seva formació 

a partir de la primera meitat de segle I dC. 

En últim lloc, trobem el darrer curs d’aigua, més estret i força difuminat, que tan 

sols es documenta a la part central de la meitat nord del canal (UE 2923). 

Aquest, que erosiona els rebliments de la depressió precedent, mostra una 

secció còncava i un fons pla amb una amplada de 0,45 m i una fondària d’uns 

0,10 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrera depressió o llera UE 2923 

documentada a l’interior del curs d’aigua  
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El retall, amb un pendent en direcció sud-est, presenta una cota inferior de 8,98 

m snm a l’extrem septentrional i de 8,88 m al meridional. Es troba reblert per 

dos nivells de poca potència (UE 2912 i 2919), formats per llims i graves de 

color beix amb de pedra petita. A escala de material arqueològic, es van 

recuperar restes de material constructiu i fragments de ceràmica, entre els 

quals destaquem les produccions de TS Sudgàl·lica (Dragendorff 29), TS 

Hispànica i d’àmfora bètica (Dressel 20 A-B) que ens indicarien una cronologia 

a partir de mitjans del segle I dC. No obstant això, la presència de fragments 

d’àmfora gàl·lica (Gauloises 4) ens faria avançar la cronologia fins a partir de 

finals del segle I dC.  

 

-UA2b (plànols núm. 10, 71 i 73) 

Un dels fets més rellevants que es produeix en aquesta fase, en concret a partir 

de la segona meitat del segle I dC, és l’espoli i amortització d’un tram de 9 m de 

longitud del mur de tancament oriental de la infraestructura. La motivació 

d’aquest fet es deu a la construcció del recinte funerari UAF 12, situat a 

l’exterior de l’angle oblic que formen la intersecció dels límits de la via i del curs 

d’aigua. Per tal rectificar aquest angle i disposar la seva planta 

perpendicularment al traçat de la via, s’anul·la parcialment aquest límit del 

canal. Així doncs, d’una banda, a sobre de l’extrem nord del mur es basteix 

l’arrencament del fonament del mur de façana occidental del recinte, amb una 

orientació que permet formar un angle recte amb la via (UE 2640). D’altra 

banda, el cantó sud, on no se li superposa la nova estructura, es cobreix amb 

terres (UE 20032) i es col·loca un paviment de tegulae que, possiblement, es 

relaciona amb  l’accés al recinte (UE 2935).  

Respecte a l’interior del canal, s’identifica a la part central i a una cota superior 

d’entre 9,05 i 9,22 m snm un nou llit o llera produïda pels corrents d’aigua (UE 

20196). Es tracta d’una depressió profunda de secció còncava, oberta en els 

sediments prèviament dipositats, amb una longitud de 13 m, una amplada de 

2,40 m i una alçada mitjana de 0,50 m. El relleu del fons és planer encara que 

presenta irregularitats per efectes de l’erosió (cota inferior 8,70 m snm).  
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Quant als nivells que reblien d’aquesta fossa, predomina la deposició de 

sediments arrossegats per les aigües formats d’argila, blocs, còdols o grava 

(UE 20067, 20116, 20156 i 20177). No obstant això, en primer lloc, a la part 

inferior de la depressió trobem un nivell d’argila amb gran quantitat de material 

ceràmic sense rodar (UE 20182), en concret d’àmfora tarraconense Pascual 1 

(a una cota de 8,87 m snm). La presència d’aquest material ens permet 

interpretar que aquest espai es va fer servir com a lloc d'eliminació o abocador 

de residus sòlids que, probablement, es van generar durant els rituals 

practicats a l’àrea sacra. En segon lloc, a una cota superior de 9,05 m snm, 

s’identifica un rebliment que podria haver funcionat com un nivell de circulació o 

d’ús, format per argila i grava piconada amb blocs de pedra petita disposat de 

manera planera (UE 20131). Com hem comentat anteriorment, quan no 

circulava l'aigua en aquest espai 

també es va condicionar com a zona 

de pas o camí que, en aquest cas, es 

podria relacionar amb l’accés al 

recinte funerari UAF 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebliment o possible nivell d’us UE 20131 del curs d’aigua 
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Entre el material arqueològic que ha proporcionat aquesta fase, a banda dels 

fragments d’àmfora tarraconense (Pascual I) que ja hem esmentat, destaca la 

presència de ceràmica TS Sudgàl·lica i principalment de comuna africana 

(Ostia III, 267, 324 i 332 i Lamboglia 10B), que ens permeten situar 

cronològicament aquest moment a partir d'inicis del segle II dC. 

 

6.1.2.1.3. Fase III 

Els  treballs arqueològics han permès identificar una sèrie d’evidències que 

denoten el procés d’abandó i espoli de l’estructura que, probablement, ve 

motivat per un o diversos moments consecutius de crescudes violentes i 

destructores del seu cabal. Aquests episodis extraordinaris, que també 

provocarien l’abandó del tram de via documentat a l’interior del mercat i de la 

necròpolis emplaçada al redós, es van produir al voltant del segle II dC.  

Finalment, tot aquest sector es trobava cobert per sediments de riera o de 

formació al·luvial formats per llims argilosos i sorrencs i graves, amb una 

potència d’entre 1,50 i 2 m (UE 2403). 

 

-UA2a (plànols núm. 07, 08, 09, 67 i 68) 

En aquesta darrera fase, en primer lloc, a l’extrem nord del canal es documenta 

un darrer nivell de rebliment (UE 2951) que, a més d’amortitzar aquest sector, 

també es relaciona amb el procés d’espoli o extracció de la pedra dels murs 

perimetrals del recinte funerari UAF 7 (situat a l’exterior de la intersecció del 

límit oriental del canal  i el tancament meridional del tram UA1a de la calçada). 

En aquesta capa d’argila i grava, localitzada a una cota superior de 9,30 m 

snm, es va identificar l’estesa del materials constructius d’aquest recinte, així 

com alguns fragments de ceràmica (comuna romana i ibèrica, africana de cuina 

i àmfora tarraconense –Dressel 2/4-, africana i gàl·lica). Destaca també la 

troballa de les restes d’un cànid en connexió que no presenta cap estructura ni 

retall associat (UE 2796).   

En segon lloc, aquesta fase també ve determinada pel desmuntatge o les 

trinxeres d’espoli d’alguns trams dels murs de tancament del canal (UE 20020 

al límit occidental i UE 20653 a l’oriental) i per la seva obliteració de manera 
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general i progressiva a partir de la deposició de sediments de formació natural 

(UE 2851, 2852, 2853, 2854, 2855 i 2874 al límit occidental i UE 2857, 2920 i 

2982 a 

l’oriental). Els materials recuperats tant en aquests nivells com en els 

rebliments de les trinxeres d’espolis (UE 20019 i 20110) són força escassos, 

per bé que s’han identificat fragments de ceràmica de TS Sudgàl·lica 

(Dragendorff 37) i de comuna africana (Ostia III, 267A i 332). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes d’un cànid en connexió UE 2796 documentat a l’interior del curs d’aigua 

 

En tercer lloc, probablement relacionat amb el procés d’abandonament de 

l’estructura, es detecta un gran retall de funcionalitat indeterminada (UE 2999) 
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practicat al costat exterior del límit oriental (UE 2858), en concret en el terç 

septentrional del seu traçat. Es tracta d’una fossa de morfologia irregular que 

mesura 7,70 m de longitud, entre 2,10 i 2,85 m d’amplada i 1,25 de fondària 

màxima (cota superior 9,35 m snm). A l’interior es van excavar sis nivells de 

rebliment d’argila, grava i pedra petita 

(UE 20000, 20017, 20039, 20043, 

20069 i 20086) que van proporcionar 

alguns materials, entre els quals 

destaca la presència de ceràmica TS 

Hispànica i comuna africana (Ostia III, 

267A i 332 i Lamboglia 10B).  

En quart lloc, també a l’exterior del 

canal, concretament a una distància 

d’uns 4m a l’oest del retall UE 2999, 

s’identifiquen un quatre retalls o 

depressions de terreny de morfologia 

irregular que podrien correspondre a 

aquest darrera fase (UE 2772, 2775, 

2779 i 2781). Els seus rebliments, 

compostos d’argila i grava, han proporcionat alguns fragments de ceràmica 

comuna africana o d’àmfora bètica de la forma Dressel 20 A-B (UE 2766, 2774. 

2778 i 2780). 

Finalment, a banda de la deposició de terres (UE 2849 i 2996) per mitjà de 

petits cursos d’aigua o rierols (UE 2848 i 20016), a l’extrem sud es documenta 

la formació de la llera o llit (UE 2847) de la riera on s’emplaçarà la calçada 

d’època medieval o camí del Llobregat.  

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

142 
 

 

 

 

 

Retall indeterminat UE 2999 localitzat a l’exterior del curs d’aigua canalitzat 

 

 

-UA2b (plànols núm. 10, 71 i 73) 

Poc després de la darrera fase en la qual aquest tram del canal es troba en ple 

funcionament, datada a partir d’inicis del segle II dC, s’inicia el seu 

abandonament definitiu, així com dels recintes o àmbits funeraris adjacents.  

D’una banda, en aquest moment es produeix l’espoli (UE 20028) i estesa de 

materials constructius del mur de tancament occidental (UE 20049). D’altra 

banda, s’identifica una sèrie de nivells, alguns de formació natural, que 

obliteren aquesta estructura (UE 20022, 20027, 20091 i 20545), les restes 

visibles del mur oriental UE 2668 (UE 2845, 2861, 2868, 2870, 2953, 20021 i 

20048) i l’interior del canal (UE 20033, 20041 i 20044).  

Els materials arqueològics que ha proporcionat aquesta estratigrafia són força 

escassos i molt fragmentats. Entre el conjunt ceràmic, que és molt semblant al 

de la fase precedent, destaquem els fragments de comuna africana de cuina 

(Ostia III, 267A). Convé subratllar la identificació d’una moneda d’època baix 

imperial en la UE 20022, en concret un AE2 de la dinastia Constantiniana (307-

364), que s’ha considerat com un element d’intrusió, doncs presenta una 

cronologia massa moderna per la datació d’aquest moment.  

 

6.1.3. Necròpolis  

Sens dubte, entre els resultats obtinguts en l'excavació de la necròpolis del 

mercat de Sant Antoni (localitzada al sector 2000 de la intervenció), un dels 

més significatius és l'existència de recintes a ambdós costats de la via Augusta, 

que delimiten i divideixen l'espai d'enterrament. Aquest és un fenomen ben 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

143 
 

caracteritzat en l'àmbit funerari hispanoromà, especialment a la Bètica 

(Vaquerizo, 2002; Vaquerizo et aliï, 2005; Ruíz, 2009). Tanmateix, es tracta del 

primer exemple documentat a la ciutat de Barcelona de sepultures d’època 

romana alt imperial associats a estructures funeràries arquitectòniques a cel 

obert, disposades de manera contigua i, en alguns casos, compartint els murs 

mitgers (Unitat Arquitectònica Funerària – UAF). 

Aquestes edificacions, encara que ens han arribat molt arrasades, presenten 

plantes més o menys quadrangulars o rectangulars (i excepcionalment 

trapezoïdals), delimitades per fonamentacions construïdes principalment en 

opus caementicium, encara que també se'n constaten de pedra lligada amb 

terra. Com a regla general, no disposem de suficients evidències per 

determinar, amb garanties, l'alçada dels murs, així com la presència de portes 

d'accés des de l'exterior. 

En el sector sud de la necròpolis, s'ha identificat amb gran fiabilitat un total de 

vuit recintes, encara que no tots van ser erigits o van funcionar en el mateix 

moment (UAF 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 i 10). En la primera fase d'ús funerari d'aquest 

sector, iniciada a partir de la primera meitat del segle I dC, en l’extrem 

occidental es construeix un recinte isolat (UAF 10), en concret a la cantonada 

que formen els límits de la calçada i l'eix de centuriació i, curiosament, s'alinea 

respecte d'aquest últim. Tenint en compte que la intersecció entre ambdues 

infraestructures forma un angle oblic, la seva planta mostra una forma de 

trapezi rectangle de 3,50 m d'amplada per 3,70/4,90 m de profunditat21.  

                                                           
21 Es prenen les dimensions interiors dels espais 
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En una segona fase, encara que  en un lapse de temps molt curt, en la zona 

central es detecta un gran espai de planta rectangular de 6,80 m per 2,70 m 

(UAF 9), en aquest cas perfectament alineat respecte de la via.  

Distribució del recintes funeraris del sector sud de la necròpolis 

 

A 

partir de la segona meitat del segle I dC es produeix una tercera fase o 

remodelació de la zona que genera o propicia un paisatge funerari amb un cert 

ordre. A sobre de les estructures anteriors, una vegada amortitzades, es 

construeix una filera de recintes en primera línia de la via (UAF 1, 2, 3, 4, 6 i 7) 

que, en la majoria dels casos, comparteixen els murs mitgers d’opus 

caementicium, la qual cosa permet interpretar una distribució o planificació 

prèvia del terreny. Aquests mostren plantes més o menys quadrangulars amb 

unes dimensions in fronte i in agger similars, concretament 2,90 m per 2,70 m. 

Es pot destacar que, el recinte UAF 7, situat al costat de l'eix de la centuriació, 

suposa l'excepcionalitat del conjunt per les grans dimensions i característiques 

constructives que presenta, possiblement amb un afany d'aconseguir una 

diferenciació i visibilitat respecte de la resta. La seva planta té forma de trapezi 

rectangle de 3,50/4,60 m per 3,40 m, encara que, a diferència del recinte de la 

primera fase (UAF 10), es disposa seguint l'orientació de la via. És l'única 
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edificació que conserva parcialment un desenvolupament vertical, amb carreu 

de petita alçària en el seu parament exterior (opus vittatum), i això ens permet 

constatar una clara voluntat monumental.  

Pel que fa al sector nord, tant la disposició com la tipologia de les estructures 

funeràries arquitectòniques difereixen de manera substancial respecte al que 

hem observat en el costat sud. S'han individualitzat sis espais, encara que cada 

un d'aquests mostra unes particularitats concretes que indiquen dinàmiques 

pròpies (UAF 5, 8, 11, 12, 13 i 14). En aquest sentit, convé destacar les 

constants alteracions succeïdes en un curt període de temps. La raó més 

probable d'aquest fet van ser les constants riades i l'arrossegament de 

sediments que les acompanyaven, circumstància que acabarà per eliminar 

definitivament l'espai funerari en el segle II dC. 

Distribució del recintes funeraris del sector nord de la necròpolis 

 

El primer àmbit d'aquest sector que es construeix (UAF 8), a partir de la primera 

meitat del segle I dC, se situa aproximadament en la seva part central, 

adossant-se al límit de la via. Tan sols conserva dos murs que deixen 
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entreveure una planta de morfologia rectangular de, com a mínim, 6 m de 

façana per 3,60 m de profunditat.  

Tot seguit, sobre les restes amortitzades d'aquesta primera edificació, a 

l'extrem occidental d'aquest espai s'erigeix un nou recinte (UAF 11), amb una 

planta de tendència trapezoïdal de 4,35/5,10 m d’amplada i 2,10/3,10 m de 

profunditat. 

En una tercera fase, a partir a la segona meitat del segle I dC, es detecten tres 

recintes més, tots de planta rectangular, per bé que dos d’ells no compten o no 

s’ha conservat el mur de tancament  posterior. Així mateix, presenten una 

alineació pròpia que no es correspon a la de la via o de l'eix de centuriació, el 

que ens indicaria que part dels límits d'aquestes infraestructures no serien 

visibles en aquesta fase d'ús de la necròpolis. Així doncs, el primer recinte 

(UAF 12), amb unes dimensions de 2,90 m per 7,40 m, es construeix a una 

certa distància de la calçada, més o menys perpendicular al seu traçat i 

parcialment a sobre del límit de la centuriació, per on segurament s'accedia. 

Adossat al seu llenç oriental, i encara més allunyat de la calçada, trobem un 

possible àmbit (UAF13) amb una amplada de 3,75 m i una profunditat de 2,95 

m. Respecte al tercer (UAF 14), que s'alça en el costat est del sector, es 

conserven dos murs que configuren un gran espai de, com a mínim, 6,70 m per 

2 m. Es tracta del recinte més pròxim a la via i part de la fonamentació de la 

façana se superposa a aquesta, però respectant-la.  

Finalment, es constata una darrera fase constructiva que suposa l'aparició 

d'una edificació en la part central de l'àrea de cementiri (UAF 5), de planta 

quadrangular de 2,50 m per 2,30 m i de factura similar a la filera de recintes 

documentats en el costat sud de la via. 

 

6.1.3.1. Evolució crono-estratigràfica 

 

6.1.3.1.1. Sector Sud de la necròpolis (NS) (plànol núm. 11) 

L’àrea sacra del costat sud de via ocupa una superfície aproximada d’uns 85 

m2, amb una potència estratigràfica entorn d’un metre. En aquest apartat 
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exposarem les dades arqueològiques obtingudes segons els recintes o espais 

definits durant l’actuació arqueològica, agrupant cada un d’aquests en funció de 

la seva situació, funcionalitat i adscripció a una o més fases constructives.  

En el context de la fase d'excavació arqueològica sota la llosa d’estintolament 

del mercat, un cop corroborat l'estat de conservació i el gran valor patrimonial 

del conjunt d’estructures d’època romana, es va modificar el projecte 

arquitectònic inicial per a permetre la integració d'una part d’aquestes restes en 

el nou edifici del mercat. Respecte a aquest sector de la necròpolis s’ha 

preservat íntegrament els recintes funeraris UAF 4, 9 i 7 i parcialment les UAF 

3 i 10. 

L’ordre de presentació d’aquestes construccions funeràries és cronològic, i 

s’inicia per l’extrem oriental d’aquest sector (UAF 10). No obstant això, d’una 

banda, en primer lloc es descriurà l’estratigrafia prèvia a la implantació de la 

necròpolis, relacionada amb la construcció i primers moments d’ús de la 

calçada. D’altra banda, en un apartat diferent donarem detalls de la zona 

situada a la part posterior de la renglera de recintes, per tant en segona línia, 

on no es constata la presència de recintes funeraris però si de sepultures o 

estructures de funcionalitat funerària (Exterior Necròpolis Sud - ENS).  

Finalment, convé destacar que la descripció detallada de les Unitats Funeràries 

(UF) documentades en aquest sector de la necròpolis s'efectuarà en l'apartat 

corresponent als rituals funeraris. 

 

6.1.3.1.1.1. Fase prèvia (plànol núm. 12) 

Des del punt de vista estratigràfic, les restes més antigues que s’han 

documentat en aquest sector es relacionen amb el procés constructiu de la 

calçada que, com hem comentat anteriorment, se situa en un context 

cronològic de finals del segle I aC-inicis s. I dC, així com els primers moments 

d’ús d’aquesta infraestructura fins a l’establiment de la necròpolis a partir de la 

primera meitat del segle I dC. 

En primer lloc, a una cota superior de 9,05 m snm trobem una sèrie 

d’anivellacions, probablement de formació natural, documentades a l’espai on 

es construirà el recinte funerari UAF 9 (UE 20212, 20225, 20562, 20563, 
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20564, 20565, 20571, 20574, 20578, 20579, 20580 i 20587). La presència de 

material ceràmic en aquests nivells és relativament escassa i presenta un alt 

grau de fragmentació (comuna ibèrica i romana, TS Itàlica i àmfora bètica i 

tarraconense). 

D’altra banda, s’excavà una rasa o trinxera (UE 2719/2725/2729) practicada en 

el terreny geològic (UE 20485) que, orientada nord-est/sud-est, s’ubica sota els 

recintes funeraris UAF 1, 2 i 3. El seu traçat discorre de forma paral·lela per la 

cara externa del límit de la via i conserva una longitud total de 8,30 m, una 

amplada de 0,65 m i una fondària de 0,15 m. Aquest retall de funcionalitat 

indeterminada s’amortitza mitjançant el seu rebliment (UE 2712/2726/2730)  i 

per diversos  nivells de terra llimosa (UE 2486, 2690, 2688, 2687 i 2715), 

probablement de formació natural, que contenien alguns fragments ceràmics 

(Campaniana A i B, comuna ibèrica i àmfora tarraconense). 
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Rasa o trinxera UE 2719/2725/2739 

 

D’aquesta fase, també correspon una estructura negativa de funcionalitat 

indeterminada (UE 2681) documentada sota el recinte funerari UAF 3. Es tracta 

d’una fossa de planta circular que mesura 1,50 m de longitud, 1,33 m 

d’amplada i 0,60, i que presenta un total de vuit nivells de rebliment (UE 2680, 

2689, 2692, 2693, 2694, 2698, 2702 i 2707) amb escassa quantitat de material 

ceràmic (comuna romana i ibèrica). 

 

6.1.3.1.1.2. Fase I 

 

-UAF 10 (plànols núm. 13, 14, 15, 69 i 70) 

A partir de la primera meitat del segle I dC es construeix la primera estructura 

funerària d’aquest sector de la necròpolis, concretament en la cantonada que 

formen els límits de la calçada i l'eix de centuriació. Cal assenyalar que gran 

part de la seva superfície es troba seccionada per la construcció d’un pilar de la 

llosa d’estintolament del mercat, fet que ha condicionat de manera notòria la 

conservació de les estructures i enterraments practicats.   

El recinte, a diferència del que succeeix amb la resta d’àmbits d’aquest sector, 

es disposa seguint l’orientació obliqua de l’eix de centuriació respecte al traçat 

de la calçada. Per tant, la disposició o adaptació de l’estructura en el punt 

d’intersecció entre les dues infraestructures va donar com a resultat la 

configuració d’una planta en forma de trapezi rectangle, de 3,50 m d'amplada 

per 3,70/4,90 m de profunditat. El seu perímetre, d’uns 14,21 m2, es troba 

delimitat pel costat oriental (UE 20435/20617) i meridional (UE 20434) per uns 

murs que preserven tan sols part de la primera filada formada per pedra local 
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sense escairar lligada amb fang, de 0,45 m amplada i 0,20 m d’alçada màxima 

conservada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Límit oriental UE 20617 del recinte funerari UAF 10 

Respecte als altres dos tancaments, que corresponen als límits de la calçada i 

de l’eix de centuriació, no s’hi han localitzat perquè es van eliminar o recréixer 

en una fase constructiva posterior, concretament quan s’erigeix en aquest 

mateix espai un nou recinte funerari (UAF 7).  

La seqüència estratigràfica excavada en aquest recinte s’inicia amb la 

construcció dels murs perimetrals (UE 20435/20617, 20434) que, localitzats a 

una cota superior que oscil·la entre 8,73 i 8,95 m snm, es recolzen directament 
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en el terreny prèviament regularitzat (UE 20449 i 20618). D’aquesta primera 

fase d’ocupació tan sols es va detectar, en el sector més meridional de l’espai, 

un retall de funcionalitat indeterminada de planta irregular d’1,14 m llarg, 0,18 m 

d’amplada i 0,13 m de fondària (UE 20436). El nivell de rebliment (UE 20431), 

d’argila amb carbons, ha aportat material ceràmic poc significatiu (parets fines 

indeterminades i àmfora bètica).  

En un lapse de temps relativament curt respecte a la seva construcció, el mur 

de tancament oriental (UE 20617) es cobreix o amortitza amb terra (UE 20616). 

Tot seguit, d’una banda, es detecta un forat de pal (UE 20603) practicat a la 

cantonada sud-oest del recinte i, d’una altra, una estructura de combustió o 

ustrinum que pràcticament ocupa tota la superfície del recinte, localitzat a una 

cota de 8,92 m snm i amb unes dimensions de 3,45 m de longitud i amplada i 

0,04 d’alçada conservada (UE 20614).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de 

l’ustrinum UE 20614 

del recinte 

funerari UAF 10 

La paret oest 

d’aquesta estructura es troba parcialment endurida i rubefactada per l’efecte del 
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foc (UE 20615), i en el seu interior es van localitzar dos nivells de rebliment 

d’escassa potència de cendra i carbons (UE 20607 i 20612). L’excavació 

d’aquests estrats, que no contenen ossos humans calcinats, va permetre 

recuperar fragments de material ceràmic (comuna ibèrica i romana i àmfora 

tarraconense i bètica), 13 claus de ferro, 3 tiges de ferro de l’estructura d’un llit 

funerari i una possible agulla de bronze.  A banda d’això, s’identificaren restes 

faunístiques (aus) i pinyols de fruits secs que podrien relacionar-se amb 

ofrenes alimentàries o banquets funeraris.  

Aquesta fase se segella mitjançant capes de terres o abocaments procedents 

de la cremació dels difunts en les pires funeràries (UE 20589, 20604, 20608, 

20610 i 20611). La cota d’aquesta estratigrafia se situa entorn de 9,10 m snm. 

En total aquests estrats han proporcionat una quantitat molt minsa de material 

ossi (30 grs) que podria pertànyer a un o més d’un individu. També s’hi 

recuperaren restes faunístiques i nombroses objectes o elements que 

acompanyaven les cremacions. Així, s’identifica un total de 73 fragments d’os 

treballat de llit funerari, un os treballat de morfologia circular, 3 claus de ferro i 

una peça de ferro circular. A més, trobem un conjunt ceràmic format per 

fragments de comuna romana i ibèrica i d’àmfora de producció púnico-

ebussitana, tarraconense (Pascual 1) i bètica (Dressel 20), aquests últims 

alterats per l’acció del foc. Destaca també la presència, com a mínim, de dos 

ungüentaris de ceràmica comuna d’engalba negra. 

Sobre aquests nivells, que regularitzen l’espai, s’efectua una nova cremació en 

un ustrinum (UE 20605) que ens ha arribat en un estat molt precari a causa de 

la construcció del pilar de la llosa d’estintolament del mercat. Per aquest motiu, 

conserva una planta de morfologia irregular amb una longitud documentada 

d’1,19 m, una amplada de 0,21 m i una alçada de 0,21 m (cota superior 9,00 m 

snm). El procés d’excavació dels nivells de rebliment d’aquesta estructura de 

combustió (UE 20428, 20581, 20583, 20586 i 20606) ha proporcionat 

nombrosos claus de ferro i diversos fragments de ceràmica de comuna ibèrica i 

romana, de parets fines indeterminades i d’àmfora de producció púnico-

ebussitana i bètica (Dressel 20).  A banda d’això, es van recuperar restes 

faunístiques (ovicàprids, au i microfauna) i 21 fragments d’ós treballat d’un llit 

funerari. 
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Entorn d’aquesta estructura de cremació també s’identifica 5 cubetes o retalls 

de funcionalitat indeterminada corresponents a aquesta fase d’ús del recinte 

(UE 20502, 20585, 20588, 20598, 20599 i 20609). Els materials documentats 

en els estrats de rebliment (UE 20501, 20584, 20582, 20596 i 20597) són molt 

similars als recuperats fins al moment (comuna romana i àmfora de producció 

púnico-ebussitana i bètica), destacant la presència de 3 fragments d’os treballat 

d’un llit funerari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de l’ustrinum UE 20605 del recinte funerari UAF 10 

 

D’aquesta fase, a una cota de 8,88 m snm, també correspon una cubeta amb 

les parets rubefactades (UE 20601) ubicada al costat de la part central del límit 

oriental del recinte. El retall presenta una planta irregular que mesura 0,35 m de 

longitud, 0,06 m d’amplada conservada i 0,02 m de potència. Tenint en compte 

que es troba afectada per una trinxera d’espoli (UE 2505) i que el rebliment no 

conté cap mena de material (UE 20600), no és possible determinar si es tracta, 

per exemple, de les restes d’una estructura de combustió o bé d’una fossa o 

loculus on es van dipositar les despulles d’una cremació quan encara estaven 

calentes i, per tant, continuant el procés de combustió.   

La següent fase d’ocupació, localitzada a una cota superior de 9,05 m snm, 

s’associa amb una sèrie d’estrats que obliteren les estructures anteriors i 

regularitzen el terreny (UE 20413, 20567, 20572, 20573, 20576 i 20577) per 
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permetre la realització de la darrera cremació efectuada en aquest recinte (UE 

20566). El material ceràmic recuperat en aquests nivells és molt semblant al de 

les fases anteriors. 

L’ustrinum UE 20566, situat a la part central del recinte a una cota superior de 

9,04 m snm, presenta una planta irregular, el fons pla i les parets de secció 

còncava, aquestes parcialment alterades per l’acció del foc. L’estructura 

negativa, que també es troba molt malmesa per la trinxera constructiva del pilar 

del mercat, mesura 2,21 m de longitud, 0,64 m d’amplada conservada i tan sols 

0,02 m de potència. Els treballs arqueològics han permès identificar dos nivells 

de rebliment (UE 20540 i 20558) que, formats per terres amb gran quantitat de 

fusta carbonitzada, han aportat un conjunt osteològic conformat per un total de 

10 grs d’ossos corresponents a les restes d’una o vàries cremacions. A banda, 

destaca la presència de restes faunístiques (microfauna);  94 fragments d’os 

treballat i 3 tiges de ferro de llit funerari; 3 peces semicilíndriques d’os;  5 

ungüentaris de ceràmica comuna (Oberanden 29); una vora de parets fines 

(Mayet XX) i fragments d’àmfora de producció púnico-ebussitana i bètica 

(Dressel 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de l’ustrinum UE 20566 del recinte funerari UAF 10 

 

Una de les cremacions realitzades en aquesta estructura la podem relacionar 

directament amb la sepultura localitzada aproximadament a la part central del 
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límit o mur de tancament sud-oest del recinte funerari, a una cota superior de 

9,93 m snm. Es tracta d’un bol de vidre del tipus Isings 3a -Morin Jean 68 (UE 

20595), encabit en una fossa de planta circular (UE 20593), on es van dipositar 

les despulles d’un individu adult de sexe femení (UE 20620-UF 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bol de vidre UE 20595 (UF 23) 

 

Aquesta fase, i en general el recinte, s’amortitza i segella per mitjà d’un seguit 

d’abocaments de terres (UE 20394, 20404, 20409, 20423, 20429, 20541, 

20543, 20548, 20554, 20555, 20557 i 20570), que alhora regularitzaven el 

terreny per permetre la construcció d’un nou recinte (UAF 7). La cota superior 

d'aquesta seqüència estratigrafia se situa entorn de 9,25 m snm. 

 

6.1.3.1.1.3. Fase II 

 

-UAF 9 (plànols núm. 16, 17, 18, 19, 69 i 70) 

En una segona fase constructiva, encara que  en un lapse de temps molt curt, 

es basteix un espai de grans dimensions al costat occidental del recinte UAF10. 

La seva superfície presenta una planta rectangular de 6,80 m de llargària i 2,70 

m d’amplada (aproximadament 18,36 m2) delimitada, d’una banda, pel 

fonament del límit meridional de la via (UE 2499-2516) i, d’una altra, per les 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

156 
 

restes de les parets divisòries que compartirà amb els àmbits contigus d’una 

fase posterior (UE 2424 i 251822). Convé destacar que no conserva o no 

compta amb un mur de tancament en la part posterior. Els fonaments, 

localitzats a una cota superior que oscil·la entre 8,80 i 9,16 m snm,  només 

preserven la primera filada de pedra irregular lligada amb morter, amb unes 

amplades que oscil·len entre 0,56 i 0,70 m i una alçada màxima d’entre 0,34 i 

0,50 m. 

La primera fase d’ús funerari identificada en aquest àmbit correspon a una 

estructura negativa practicada en la meitat occidental de la seva superfície, 

localitzada a una cota superior de 9,15 m snm. A partir de la quantitat i 

disposició de les restes documentades interpretem que es tracta d’una 

cremació 

de caràcter 

primària o bustum 

d’una persona 

adulta de sexe 

indeterminat (UF 16).  

 

 

 

 

 

                                                           
22 Cal dir que els treballs arqueològics no han permès definir si realment el fonament 
UE 2518 delimita el costat de llevant del recinte o, per contra, es basteix en una fase 
posterior relacionada amb la compartimentació de l’espai en dos àmbits (UAF 4 i 6).  
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Cremació UF 16 documentada al bustum UE 2962 

 

La sepultura, orientada sud-oest/nord-est, consisteix en una fossa de planta 

rectangular (UE 2962) excavada en un sediment de formació natural (UE 20212 

i 20225), amb les parets i el fons alterats per l'acció del foc (UE 2961). Aquesta 

presenta un bon estat de conservació, menys la cantonada sud-oest que es 

troba parcialment afectada per l’excavació d’un retall indeterminat (UE 2888) 

efectuat un cop l’estructura ja s’havia amortitzat. El bustum es troba farcit per 

tres nivells  de terres llimoses amb cendra i carbons (UE 2877, 2878 i 2899). 

Les mesures documentes són les següents: 3,10 m de longitud, 2,60 m 

d’amplada i 0,50 m d’alçada.  

Un cop amortitzada aquesta estructura funerària, per mitjà l’abocament d’un 

seguit d’estrats amb escassa presència de materials (UE 2809, 2822, 2835, 

2836, 2837, 2860, 2862, 2863, 2865, 2866, 2871 i 2875), es va practicar un 

conjunt de retalls de funcionalitat indeterminada agrupats a l’angle nord-est 

d’aquest espai (UE 2821, 2826, 2829, 2831, 2833, 2843 i 2846), localitzats a 
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una superior que oscil·la entre 8,92 i 9,18 m snm. Entre totes aquestes 

estructures negatives, en destaca una de planta de tendència rectangular 

orientada nord-est/sud-oest, amb una longitud d’1,26 m, una amplada de 0,38 

m i una potència de 0,33 m (UE 2843). En el seu interior es van dipositar 

horitzontalment nombrosos fragments d’àmfora de producció bètica i 

tarraconense, alterats per l’acció del foc, que podrien haver funcionat com una 

mena de coberta de l’estructura.  A més, en els nivells de rebliment (UE 2839, 

2840 i 2842) trobem fragments de ceràmica (comuna romana i africana) i un 

ungüentari de vidre (Isings 8). Convé ressaltar que no van aparèixer o no es 

van conservar restes antropològiques o faunístiques, un fet que dificulta la 

interpretació o atribució funcional d’aquest retall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrat de rebliment UE 2842 de la fossa UE 2843 

L’àmbit UAF 9 incorpora també un dispositiu de combustió clarament diferent 

de la resta d’estructures documentades a l’àrea sacra (UE 20561). Es troba al 

costat del límit oriental i parcialment sota el fonament del mur o envà que 

delimita el recinte UAF 4 (UE 2466), corresponent a una fase constructiva 

posterior. Documentada a una superior de 8,90 m snm, es tracta d’una petita 

estructura o fossa de morfologia rectangular (1,50 x 1,36 x 0,50 m) excavada 

en un sediment de formació al·luvial (UE 2965), amb una superfície interna de 

tonalitat vermellosa i endurida per l’acció del foc (UE 20560). En el nivell de 

rebliment superior (20534) es van practicar dos forats de pal perfectament 
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alineats (UE 20531 i 20533). Aquests dispositius, amb un diàmetre màxim de 

0,20 m i una fondària de 0,25 m, possiblement estarien relacionats amb la 

subjecció d’alguna estructura o element aeri instal·lat en la darrera fase d’ús del 

fogar.  

Els rebliments estan formats principalment de cendra i carbó vegetal, així com 

de restes d’argila refractària i sorres eixides possiblement de les parets 

d’aquesta estructura (UE 20534, 20537, 20542, 20544, 20556, 20559). Els 

materials continguts en aquests estrats són molt escassos. Es restringien 

únicament a la presència d’alguns fragments de ceràmica (comuna romana i 

àmfora tarraconense), dues tiges o claus de ferro i restes òssies amb signes 

evidents de cremació, entre les quals destaca un fragment treballat d’un llit 

funerari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrat de rebliment 

UE 20537 de la 

fossa de 

combustió UE 20561 
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Davant aquestes evidències i, tenint en compte les reduïdes dimensions de 

l’estructura, inicialment es va interpretar com un espai de cremació pertanyent 

a un individu infantil o jove. Posteriorment, els ossos recuperats es van 

identificar com restes faunístiques (Bos taurus, Sus domesticus, aus, peixos i 

microfauna). Per aquest motiu, i a l'espera d'un estudi en profunditat, 

s’interpreta com un fogar ritual vinculat al banquet funerari (possiblement al 

ritual itàlic de la porca praesentanea) en honor al difunt cremat en l’estructura 

funerària o bustum UE 2961 que, com hem explicat, se situa dins d’aquest 

mateix espai o àmbit.  

En última instància, abans de produir-se l’amortització definitiva d’aquest àmbit, 

es detecta una fossa de planta més o menys rectangular (UE 2497) a l’espai 

lliure comprès entre el fogar i el bustum. Encara que les parets i el fons no es 

troben alterades per l’acció del foc i el rebliment no conté restes orgàniques 

carbonitzades, podria tractar-se també d’un possible ustrinum. Aquesta, 

documentada a una cota superior de 9,09 m snm, presenta les següents 

mesures: 2,50 m de longitud, 1,40 m d’amplada i 0,33 m d’alçada. En el 

farciment (UE 2498), compost d’argila i sorra amb algunes pedres de petites 

dimensions, s’hi recuperaren fragments de ceràmica comuna romana, àmfora 

tarraconense i TS Itàlica (Conspectus 18). 
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Possible ustrinum UE 2497 documentat al recinte funerari UAF 9 

 

Finalment, es produeix l’obliteració de l’espai i la regularització del terreny amb 

un seguit d’estrats (UE 2492, 2495, 2496, 2578, 2580, 2584, 2586, 2592, 2597, 

2731, 2787, 2803, 2805 i 2808) per permetre la construcció dels recintes o 

àmbits funeraris UAF 4 i UAF 6. La cota superior d'aquesta seqüència 

estratigrafia se situa entorn de 9,20 m snm, fins i tot en algun sector arribant a 

9,42 m snm. 

 

6.1.3.1.1.4. Fase III 

 

-UAF 1 (plànol núm. 20 i 69) 

A partir de la segona meitat del segle I dC es produeix una remodelació 

d’aquest sector de la necròpolis que comportà la construcció de sis nous 

recintes o àmbits. Les restes que ens han arribat de l’UAF 1, documentat 

parcialment en l’extrem occidental de l’espai sepulcral, corresponen tan sols a 

un angle d’aquest espai, possiblement de planta quadrangular, amb unes 

mesures d’1,60 m de llargària conservada per 2,70 m d’amplada (4,32 m2). Es 

troba definit pel nord pel límit de la via (UE 2718) i per l’est pel fonament (UE 

2422) que confronta amb el recinte funerari contigu UAF 2. Aquests fonaments, 

localitzats a una costa superior entre 8,98 i 9,10 m snm, presenten una 

amplada de 0,56 m i foren bastits amb blocs de pedra de Montjuïc de mitjanes 

dimensions sense escairar lligats amb argamassa (opus caementicium). 
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La primera evidència de la configuració del recinte funerari correspon a la 

regularització del terreny que, localitzada a una superior entre 9 i 8,90 m snm, 

s’associa a la construcció de les estructures de fonamentació dels murs 

perimetrals. Es tracta d’un seguit d’estrats (2464, 2477, 2478 i 2479 i UE 2480) 

que van proporcionar bàsicament fragments de ceràmica comuna (romana i 

ibèrica), d’àmfora (tarraconense, bètica i púnico-ebussitana) i de TS Itàlica.  

En un moment posterior, a l’extrem oest de la superfície excavada, es detecta a 

una cota superior de 9,00 snm un estrat de 5 cm de gruix de cendres i carbons 

(UE 2463) que, malgrat l’absència d’ossos humans calcinats i d’aixovars, 

s’interpreta com les restes d’una possible cremació en una pira funerària 

(ustrinum?) que ens han arribat en un estadi molt precari. 
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Possibles restes d’un ustrinum (UE 2463) del recinte funerari UAF 1 

 

-UAF 2 (plànols núm. 21 i 69) 

Es tracta d’un recinte que confronta amb la via, al nord, i amb els àmbits UAF 1, 

a l’oest, i UAF 3, a l’est. Correspon a una construcció de planta més o menys 

quadrangular de 2,90 m de llargària per 2,70 m d’amplada (de 7,83 m2). Es 

basteix de manera unitària mitjançant quatre fonaments d’opus caementicium 

(UE 2421, 2422, 2423/2661 i 2433), de 0,55 m d’amplada i entre 0,40 i 0,60 m 

d’alçada conservada (localitzats a una costa superior que oscil·la entre 9 i 9,10 

m snm). Convé subratllar que l’angle nord-est d’aquest espai es troba seccionat 

per la construcció d’un pilar de la llosa d’estintolament del mercat, mentre que 

el límit meridional quedà molt afectat arran un rebaix de terres de l’obra.  

Respecte al procés constructiu del recinte, a una cota superior de 8,96 m snm, 

es va documentar una primera fase de regularització de l’espai amb el propòsit 

de bastir les estructures de fonamentació i crear una nova cota de circulació 

més elevada. En aquests estrats (UE 2658, 2664, 2679 i 2683) es van 

recuperar alguns fragments de ceràmica comuna (ibèrica i romana) i d’àmfora 

(tarraconense i africana).  

A continuació, a una cota superior de 9,02 m snm, s’identifica un estrat d’argila 

compactada que podria correspondre al paviment o nivell de circulació del 

recinte (UE 2645). En aquest nivell, en primer lloc, es detecta una estructura 

formada per tres blocs de pedra alineats de grans dimensions sense 

argamassa per lligar-los (UE 2652). Aquesta, que s’ubica a l’angle nord-est de 

l’àmbit, mesura 1,36 m de longitud, 0,52 m d’amplada i 0,47 m d’alçada. Per les 

seves característiques i estat de conservació no se’n pot establir la 

funcionalitat. A més, l’estrat de rebliment (UE 2653) de la seva trinxera 

constructiva (UE 2651) ha proporcionat material ceràmic poc significatiu 

(comuna romana) i, per tant, dificulta l’adscripció  cronològica d’aquest fet.  
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Límits UE 2421, 

2422, 

2423/2661 i 2433 del recinte funerari UAF 1 

 

En segon lloc, aproximadament a la meitat meridional d’aquest àmbit i practicat 

també en el possible nivell de circulació, trobem a una cota superior de 9,02 m 

snm una estructura de combustió destinada a la realització successiva o 

repetida de cremacions en pires funeràries (UE 2426). Aquest ustrinum, de 

planta rectangular amb orientació nord-est/sud-oest, mesura 2,63 m de 

longitud, 1,73 m d’amplada i 0,44 m de fondària (UE 2453). Les parets mostren 

unes totalitats vermelloses pels efectes d’una llarga exposició a altes 

temperatures durant un llarg període de temps. Al fons de l’estructura, 

concretament en el quadrant nord-est, es va practicar una petita cubeta de 
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planta circular (UE 2656) amb un diàmetre de 0,44 m i una alçada de 0,05 m. 

L’estrat de farciment d’aquesta cubeta no presenta cap mena de material 

arqueològic (UE 2655).  

El procés d’excavació de l’ustrinum ha permès diferenciar la realització de com 

a mínim dues cremacions. Els vestigis de la cremació més antiga identificada 

en aquesta estructura funerària, documentada a una cota superior de 8,88 m 

snm, es troba formada per un nivell d’uns 0,25 m de potència d’argila de color 

marró fosc i carbons (UE 2434). Es van recuperar uns 23 grs de restes òssies 

humanes, així com dos fragments d’ungüentaris de vidre, 3 claus de ferro, 163 

fragments d’os treballat d’un llit funerari i un conjunt ceràmic molt escàs 

(comuna romana i àmfora africana). 
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Retall UE 2453 de l’ustrinum UE 2426 

 

Aquesta cremació es troba segellada o coberta mitjançant un estrat d’uns 0,20 

m de potència (UE 2432). A sobre es va documentar la darrera fase d’ús de 

l’estructura, composta per un estrat de 0,12 m de potència d’argila vermellosa 

amb carbons i cendra (UE 2425), a una cota superior de 9,00 snm. En aquest 

nivell s’identificà un conjunt osteològic molt fragmentat conformat per un total 

de 30 grs de material ossi. També trobem algunes restes faunístiques que han 

estat interpretades com a ofrenes rituals (Sus domesticus). La cremació del 

difunt en la pira funerària presenta també les restes d’un aixovar o objectes 

d’acompanyament consistent en nombrosos fragments d’ungüentaris de vidre 

alterats per l’acció del foc, 4 fragments de bronze indeterminats i 15 claus de 

ferro. Entre els fragments de ceràmica recuperats destaca una vora de TS 

Itàlica (Conspectus 50.3), així com un total de 163 fragments d’os treballat que 

pertanyien a un llit funerari, els quals hem pogut remuntar amb les peces 

procedents de la sepultura annexa UE 2699. 

Per tant, tot sembla indicar que les restes òssies i part de l’aixovar de la darrera 

cremació de l’ustrinum es van arreplegar i dipositar en aquesta tomba (UE 

2699), practicada a una cota superior de 8,58 m snm aproximadament a la part 

central del mur de fonamentació del tancament meridional del recinte (UE 

2433). Es tracta d’un individu adult de sexe indeterminat (UF 15) enterrat a 

l’interior d’una fossa simple circular o loculus que presenta tres nivells de 

rebliment (UE 2700, 2706 i 2710). 

 

-UAF 3 (plànols núm. 22, 23 i 69) 

Correspon a un espai obert de planta de tendència quadrangular de 2,90 m de 

longitud per 2,70 m d’amplada (uns 7,83 m2) que confronta amb els àmbits 

contigus UAF 2, a l’oest, i UAF 4, a l’est, i amb el límit de la via, al nord. L’àmbit 

es troba delimitat per tres murs de fonamentació solidaris d’opus caementicium 

(UE 2421, 2423/2661 i 2424), restant obert a l’exterior el costat posterior o sud. 

Aquests fonaments, localitzats a una cota superior que oscil·la entre 9 i 9,16 m 
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snm, presenten unes amplades que oscil·len entre 0,40 i 0,70 m i una alçada 

conservada d’entre 0,40 i 0,50 m. Convé destacar que el tancament 

septentrional (UE 2421), seccionat parcialment arran l’excavació d’un pou 

amortitzat en època baix medieval (UE 2484), es basteix damunt del fonament 

original de la via (UE 2718).  

En relació amb el primer moment constructiu del recinte, un cop amortitzada la 

fase anterior (UE 2672 i 2678), es va documentar una regularització i 

recreixement del nivell de circulació amb un seguit d’abocament de terres (UE 

2648, 2659, 2665 i 2666) on es practicaren les fonamentacions que conformen 

aquest espai. L’excavació d’aquesta estratigrafia, situada entorn de 9,20 m 

snm, va proporcionar alguns fragments ceràmics de comuna romana i africana i 

d’àmfora de producció tarraconense.  

A continuació, es construeix una estructura funerària que interpretem com un 

ustrinum que n'ocupava gairebé tota la superfície de l’àmbit (UE 2489). Aquest, 

localitzat a una cota superior de 9,28 m snm, presenta una planta rectangular 

orientada nord-est/sud-oest i mesura aproximadament 2,90 m de longitud, 2,25 

m d’amplada i 0,53 m d’alçada conservada (UE 2490). Al fons, alterat per 

l’acció del foc a igual que les parets, es va practicar, d’una banda, una petita 

cubeta de planta circular amb un diàmetre de 0,41 m i una alçada de 0,13 m 

(UE 2647). El farciment d’aquest retall no presenta cap mena de material 

arqueològic (UE 2646). D’altra banda, a prop de l’angle sud-est, també es van 

localitzar tres forats de pal de petites dimensions (7 cm de diàmetre màxim) 

disposats formant un triangle (UE 2507, 2508 i 2509). L’excavació dels 

rebliments d’aquests encaixos  tampoc va proporcionar cap material 

arqueològic (UE 2510, 2511 i 2512).  
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Retall UE 2490 de l’ustrinum UE 2489 

 

A 

l’interior de l’ustrinum trobem una seqüència estratigràfica formada per quatre 

nivells de rebliment que no han proporcionat restes antropològiques 

pertanyents a les cremacions dels difunts. El farciment inferior (UE 2506), 

localitzat aproximadament a la part central del fons de l’estructura, contenia una 

peça d’os treballat d’un llit funerari i fragments ceràmics d’una ampolla de 

comuna romana i d’àmfora bètica. En el següent estrat, compost bàsicament 

per carbons (UE 2501), presenta 50 peces d’os treballat d’un llit funerari (més 

16,1 grs d’estelles), fragments d’àmfora bètica (Dressel 20), una sivella de 

bronze i 6 claus de ferro. A continuació, s’excavà un farciment amb gran 

quantitat de carbons i restes d’argila cuita (UE 2494) que contenia 88 restes 
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d’os del revestiment exterior d’un llit funerari, una possible fitxa o botó de pasta 

vítria i 7 claus de ferro. Pel que fa al material ceràmic, es van recuperar 

fragments de TS Itàlica (Conspectus 18), parets fines indeterminades i àmfora 

de producció tarraconense. Finalment, el nivell superior (UE 2488), que 

amortitza l’estructura de combustió, presenta alguns fragments d’ungüentaris 

de vidre i de ceràmica (comuna romana i parets fines indeterminades).   

En aquest darrer nivell, a una cota superior de 9,25 m snm, s’implantà un nou 

ustrinum (UE 2446) de tendència rectangular amb les parets i el fons endurits i 

rubefactats per l’acció del foc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del retall 

UE 2467 de 

l’ustrinum UE 2446 

 

L’estructura se situa aproximadament a l’eix central de l’àmbit, amb la mateixa 

orientació que l’anterior, i ens ha arribat molt malmès i seccionat. Conserva una 

longitud d’1,55 m, una amplada d’1,20 m i una alçada de 0,28 m (UE 2467). El 

nivell de rebliment (UE 2440) ha proporcionat, d’una banda, un conjunt 

osteològic molt fragmentat conformat per un total de 96 grs de material ossi. 

D’altra banda, es van recuperar algunes restes faunístiques (ovicàprids) i 

diversos recipients ceràmics que acompanyaven la cremació del difunt: una 

llàntia imperial de disc i dues de pasta africana, una petita ampolleta de 
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comuna romana i una possible olla de comuna reduïda. A banda d’això, també 

s’identificà un total de 6 peces d’os treballat d’un llit funerari, 12 claus de ferro i 

nombrosos fragments d’ungüentaris de vidre.  

 

-UAF 4 (plànols núm. 24 i 69) 

Es tracta d’un recinte funerari que confronta amb el límit de la via, pel nord, i els 

recintes contigus UAF 3, per l’oest, i UAF 6, per l’est. Les evidències 

recuperades ens han permès reconstruir d’una manera bastant precisa un 

espai de planta més o més quadrangular de 2,40 m de façana per 2,70 m de 

profunditat (aproximadament 6,48 m2). Malgrat això, la conservació dels límits 

que delimiten el recinte és força precari. Del límit septentrional (UE 2499) i 

oriental (UE 2466), documentats a una cota superior entre 9,14 i 9,28 m snm, 

s’ha preservat només el fonament de la paret de pedra lligada amb morter, en 

algun tram parcialment espoliada (UE 2474 i 2465). Ambdós mesuren 0,56 m 

d’amplada i uns 0,20 m d’alçada màxima conservada. En el cas dels murs que 

tanquen els costats meridional i oriental, ha estat possible refer els traçats a 

partir del negatiu deixat per les trinxeres d’espoli (UE 2472 i 2473), les dues 

documentades a una cota superior de 9,40 m snm, amb una amplada de 0,85 

m i una alçada que oscil·la entre els 0,54 i 0,61 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límits UE 

2499 i 2466 i trinxeres d’espoli UE 2472 i 2473 del recinte UAF 4 
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La primera evidència d’ocupació d’aquest àmbit, documentada a una cota 

superior de 9,23 m snm, correspon a la regularització o anivellació del terreny 

mitjançant l’abocament de terres (UE 2492, 2495 i 2496) que alhora obliteren 

les restes del recinte funerari de la fase constructiva anterior (UAF 9). Aquests 

estrats, que es troben tallats per les trinxeres constructives dels fonaments que 

conformen l’espai,  han aportat fragments de ceràmica comuna ibèrica i 

romana, TS Itàlica i d’àmfora tarraconense i bètica de la forma Dressel 20.  

A continuació, concretament en el sector nord-oest del recinte i a una cota 

superior de 9,31 m snm, trobem un conjunt o acumulació de blocs de pedra de 

petites i mitjanes dimensions barrejades amb argila fruit, probablement, de 

l’enderroc d’algun dels murs perimetrals de l’estructura (UE 2493). No obstant 

això, tampoc es pot descartar que pogués tractar-se de les restes del basament 

d’una possible estructura o monument funerari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulació de blocs de pedra UE 2493 documentats al recinte funerari UAF 4 

 

-UAF 6 (plànols núm. 25, 26, 69 i 70) 

És un espai de planta de tendència quadrangular, de 2,90 m de longitud per 

2,70 m d’amplada (aproximadament 7,83 m2), situat entre els recintes contigus 

UAF 4, a l’oest, i UAF 7, a l’est, i el límit de la via, al nord. L’àmbit, que 

constitueix un espai obert a l’exterior pel costat meridional, està delimitat per 

tres tancaments (UE 2516, 2473 -rasa d’espoli- i 2518) que només conserven 
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la primera filada del fonament amb unes amplades de 0,56 i 0,67 m i una 

màxima de 0,34 m. La cota superior d’aquestes estructures oscil·la entre 9,10 i 

9,40 m snm, i en el cas del tancament oriental (UE 2518) se situa a 8,80 m 

snm.  

Respecte al procés de construcció de l’edifici, primerament, es va documentar 

a una cota superior entorn de 9,30 m snm un seguit d’estrats de regularització o 

anivellació del terreny (UE 2578, 2580, 2584, 2586, 2592, 2597, 2731, 2787, 

2803, 2805 i 2808) que alhora obliteren el recinte de la fase constructiva 

anterior (UAF 9) i formen una cota de circulació més elevada. El material 

recuperat en aquests nivells no ens permet afinar la seva cronologia (ceràmica 

comuna romana, TS Itàlica i àmfora de producció tarraconense i bètica). 

Tot seguit, en aquests farciments constructius es van realitzar dos 

enterraments infantils, concretament al costat de la meitat septentrional del 

tancament occidental de l’espai (UE 2518). La UF 1 correspon a una inhumació 

(UE 2751) en fossa simple (UE 2613) amb coberta plana de tegulae (UE 2624), 

mentre que l’enterrament UF 4  (UE 2811) es va dipositar a l’interior d’una 

àmfora (UE 2604).  

A banda d’aquests enterraments, al costat del tancament nord de l’àmbit 

s’excavà una fossa o cubeta de planta circular de funcionalitat indeterminada, 

de 0,48 m de diàmetre màxim i 0,28 m de fondària (UE 2582). El farciment (UE 

2581), format bàsicament per pedres de petites dimensions, tan sols va 

proporcionar alguns fragments d’àmfora de producció tarraconense i bètica.   

La darrera fase d’ús d’aquest espai correspon a la implantació d’un ustrinum 

(UE 2524) aproximadament a la part central de la seva superfície. Localitzat a 

una cota superior de 9,40 m snm, es tracta d’una estructura de planta 

rectangular (orientada nord-est/sud-oest), amb les parets endurides i 

rubefactades per l’acció del foc, que mesura 2,30 m longitud, 2,00 m d’amplada 

i 0,17 m de potència (UE 2514). Presenta dos nivells de rebliment (UE 2519 i 

2523) associats a les restes de la cremació d’un difunt en la pira funerària. En 

aquests nivells, de terres amb gran quantitat de fusta carbonitzada, es va 

recuperar un conjunt osteològic conformat per un total de 70 grs d’ossos de 

diferents estructures anatòmiques. A banda, es van localitzar 4 claus i una tija 
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de ferro (probablement de l’estructura metàl·lica d’un llit funerari), així com 

fragments de ceràmica de comuna romana i d’àmfora de producció 

tarraconense i bètica (Dressel 20B). L’estructura és amortitzada o segellada per 

un nivell de rebliment superior (UE 2513) compost d’argila amb presència de 

fauna (Sus 

domesticus i Equus caballus), material ceràmic (comuna romana i àmfora de 

producció tarraconense i bètica) i un clau de ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrat de rebliment UE 2523 de l’ustrinum UE 2524 

 

-UAF 7 (plànols 27, 28, 69 i 70) 
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Es tracta d’un recinte funerari bastit sobre les restes de la UAF 10 però, en 

aquest cas, disposat seguint l’orientació nord-oest/sud-est de la via. Les 

evidències recuperades durant els treballs d’excavació ens han permès 

reconstruir d’una manera precisa un àmbit de planta en forma de trapezi 

rectangle de 3,50/4,60 m de longitud i 3,40 m d’amplada (aproximadament 

13,80 m2). El costat septentrional i de llevant es troben delimitats pels límits de 

la calçada (UE 2517) i del possible eix de centuriació (UE 2802), 

respectivament, i el de ponent comparteix mitgera amb el recinte contigu UAF 6 

(UE 2518). Pel que fa al tancament meridional, localitzat a una cota superior de 

9,52 m snm, representa l’únic alçat conservat en tots els recintes d’aquest 

sector de la necròpolis, amb una longitud total de 4,48 m, una amplada de 0,45 

m i una alçada màxima conservada de 0,48 m (UE 2533). A escala 

constructiva, aquesta estructura, que s’assenta sobre una banqueta de 

fonamentació (UE 20432), presenta una obra força acurada amb un parament 

extern recobert per un aparell de petits carreus de pedra local tallats de formar 

regular (opus vittatum). 

Quant al procés de construcció de l’edifici, primerament, a una cota superior 

entorn de 9 m snm es va documentar un terraplenament amb un seguit 

d’estrats (UE 20394, 20404, 20409, 20423, 20429, 20541, 20543, 20548, 

20554, 20555, 20557 i 20570), que alhora obliteraven el recinte funerari UAF 

10. Entre el material recollit en aquests nivells de regularització destaca la 

presència d’una vora de TS Sudgàl·lica (Dragendorff 36).  Dins aquesta fase 

cal ubicar un total de quatre forats de pal (UE 20497, 20500, 20525, 20550 i 

20551) practicats en aquests farciments constructius, la major part dels quals 

contenen pedres i fragments de ceràmica per falcar els pals.  
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Parament d’opus vittatum del tancament meridional UE 2533 del recinte UAF 7 

 

Un cop van construir-se els murs perimetrals, la primera evidència de l’ús 

funerari documentat en aquest espai es localitza a la part central de la seva 

superfície. Es tracta d’un conjunt d’estrats que no reblien cap mena d’estructura 

o retall, sinó que cobrien una petita depressió del terreny (UE 20522, 20538, 

20539 i 20553), localitzats a una cota superior de 9,16 m snm. Entre els 

materials recuperats en aquests estrats, que probablement procedien de la 

neteja d’un ustrinum, destaca la presència d’un conjunt osteològic conformat 

per un total de 27 grs de material ossi. A banda d’això, trobem restes 
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faunístiques (Sus domesticus i Capra hircus), 129 fragments d’os treballat d’un 

llit funerari així com una tija de ferro de l’estructura metàl·lica d’un dels peus; 

com a mínim de 19 claus de ferro; una arracada d’or i un dau i una peça de 

morfologia circular d’os. També han proporcionat fragments ceràmics, entre 

d’altres, de produccions locals (àmfora tarraconense i ceràmica comuna, tant 

romana com de factura ibèrica) i d’importacions (àmfora bètica i púnico-

ebussitana).   

Aquesta fase, a una cota superior de 9,25 m snm, se segella per mitjà de 

l’abocament de terres (UE 20506, 20510 i 20518) on trobem la presència de 

dos retalls o cubetes de funcionalitat indeterminada (UE 20496 i 20509). Entre 

els materials que han proporcionat tant els estrats de regularització com els 

rebliments de les estructures negatives (UE 20494 i 20507), destaquen 

principalment els nombrosos fragments d’àmfora de producció bètica, alterats o 

cremats per l’acció del foc, i 3 peces d’os treballat d’un llit funerari.  

Posteriorment, en la darrera fase d’ocupació del recinte, es basteix un 

monument funerari del tipus cupa structilis al quadrant sud-oest del recinte (UE 

2546), on es van depositar les restes d’una cremació (UF 17). La cota superior 

d’aquesta estructura se situa entorn de 9,60 m snm. Es tracta del basament de 

l’estructura, de planta quadrada, on es recolzava la coberta o cos semicilíndric, 

que fou 

espoliat.  
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Restes de la cupa structilis UE 2546 documentada a l’interior del recinte UAF 7 

A escala constructiva, es tracta d’una estructura unitària formada per quatre 

murs de maçoneria que es recolza en un nivell de preparació d’argila (UE 

20491). El seu bastiment s’associa amb un estrat d’anivellació que s’estenia 

per tota de la superfície del recinte (UE 2558), que ha proporcionat material 

ceràmic que ens situen en un moment d’inicis del segle II dC, ja que es 

detecten importacions de comuna africana (Ostia II, 302; Lamboglia 10A i Ostia 

III, 267).  

Dins aquesta fase cal ubicar també una sepultura d’inhumació, concretament a 

l’angle sud-est del recinte, que contenia les restes d’un individu adult (UE 

20515-UF 21) en fossa simple sense coberta (UE 20514), documentada a una 

cota superior de 9,13 m snm. Els materials recuperats en els nivells de 

rebliment (UE 20512 i UE 20520) permeten establir una adscripció cronològica 

per la realització d’aquesta sepultura a inicis del segle II dC. 
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Restes de la inhumació UE 20515 – UF 21 

 

6.1.3.1.1.5. Fase IV 

Els  treballs arqueològics han permès identificar una sèrie d’evidències que 

denoten l’abandó  definitiu i espoli de les estructures funeràries de la darrera 

fase constructiva d’aquest sector de la necròpolis que es produeix a partir 

d’inicis del segle II dC. En darrer lloc, les restes no espoliades es troben 

cobertes per l’estrat de formació natural UE 2403. 

-UAF 1 

L’abandó d’aquest espai ve determinat pel desmuntatge i espoli dels murs 

perimetrals. Després de l’extracció dels materials constructius, l’espai ja 
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inutilitzat fou reomplert per un nivell de colgament que, localitzat a una cota 

superior de 9,25 m snm, no ha proporcionat cap fragment ceràmic (UE 2454). 

 

-UAF 2 

La darrera fase del recinte ve determinat pel desmuntatge o trinxeres d’espoli 

UE 2468 i 2654 dels murs de tancament UE 2421 i 2423, respectivament. Els 

materials recuperats en els nivells de rebliment d’aquestes trinxeres (UE 2450 i 

2657) no permeten concretar la cronologia d’aquesta darrera fase. 

 

-UAF 3 

L’abandonament de l’àmbit ve determinat per l’enderroc i estesa de les restes 

constructives, i més concretament per l’espoli dels tancaments laterals (UE 

2654 i 2465). Els materials relacionats amb aquesta fase (comuna romana i 

africana i àmfora tarraconense i bètica) no permeten establir una cronologia 

precisa d’aquest fet. 

 

-UAF 4 

La darrera fase  correspon a l’amortització del recinte per l’aportació de terres 

(UE 2487 i 2491), localitzades a una cota superior de 9,28 m snm. Cal dir que 

el material ceràmic recuperat en aquests estrats no permet precisar la 

cronologia d'aquesta fase d'abandonament (comuna, llàntia indeterminada i TS 

Itàlica). Respecte als materials recuperats en el rebliment dels espolis dels 

murs perimetrals (UE 2465, 2472, 2473 i 2474 ), aquests permeten precisar 

una cronologia a partir d’inicis segle II dC (comuna africana de la forma 

Lamboglia 10A). 

 

 

-UAF 6 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

180 
 

En aquest recinte es constata la fase d’amortització i abandó bàsicament per 

l’extracció dels materials constructius dels murs de fonamentació que el 

delimitaven (UE 2473, 2503 i 2505). 

 

-UAF 7 

L’abandó de les estructures es constata per l’enderroc i l’estesa per l’interior de 

l’àmbit de les restes constructives, més l’aportació de noves terres (UE 2534, 

2535, 2543, 2544, 2545, 2552, 2560, 2575, 2605 i 20045) que, documentades 

a una cota superior de 9,50 m snm, contenen materials d’una cronologia similar 

a la darrera fase d’ús (comuna africana Ostia II, 302; Lamboglia 10A i Ostia III, 

267). A més, també s’hi detectà l’espoli dels tancaments que conformen aquest 

espai (UE 2503 i 2505), on es va recuperar una moneda, un As de la dinastia 

antonina amb data d’emissió entre 96-192. 

 

6.1.3.1.2. Exterior recintes necròpolis sud (ENS) 

Es tracta d’un espai d’11 m de longitud per 7 m d’amplada que se situa a la part 

posterior de la renglera de recintes o àmbits funeraris documentats en aquest 

sector de la necròpolis. Per tant, ocupa una posició secundària dins l’àrea sacra 

pel fet de trobar-se més allunyat del traçat de la via. El sector limita al nord pels 

murs meridionals dels recintes funeraris UAF 7 i 10, a l’oest per les restes del 

mur UE 2858, que correspon al tancament oriental del canal o possible eix de 

centuriació, mentre que el costat meridional i de ponent no presenten o 

conserven cap mena de delimitació.  
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Unitats funeràries documentades a l’exterior del recintes de la necròpolis sud 

 

6.1.3.1.2.1. Fase prèvia (plànols núm. 29 i 70) 

Les restes més antigues documentades en aquest espai corresponen a un 

retall de formació natural (UE 20463) i a una sèrie de cubetes (UE 20455 i 

20457) excavades en el terreny geològic (UE 20485). Dins d’aquesta primera 

fase d’ocupació, a una cota superior de 8,77 m snm, cal ubicar també una 

fossa o pou (UE 20452) de planta rectangular que conserva una longitud de 

2,11 m, una amplada d’1,67 m i una fondària de 0,87 m. En el fons s’hi 

documentà una estructura singular formada per un cercle o corona de pedres 

de mida mitjana amb un diàmetre màxim de 0,80 m (UE 20464). L’excavació 

dels nivells de rebliment del retall (UE 20451, 20453 i 20454) ha proporcionat 

algunes restes faunístiques i fragments de ceràmica de comuna ibèrica i 

romana i d’àmfora púnico-ebussitana, bètica i tarraconense. La funcionalitat 

d’aquest retall és força dubtosa, per les seves característiques no sembla en 

origen cap mena d’estructura de combustió o d’emmagatzematge. També 

desconeixem la funció de l’acumulació de pedres disposades al fons. És per 

això que no podem descartar que es tracti d’una estructura relacionada amb els 

rituals d’enterrament de la primera fase d’ús de la necròpolis, o bé amb la 

construcció i primers moments d’ús de la calçada. 
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Cercle o corona de pedres UE 20464 documentada a l’interior del retall UE 20452 

 

 

6.1.3.1.2.2. Fase I (plànols núm. 30 i 70) 

En un moment posterior, s’efectua una regularització del terreny localitzada a 

una cota superior de 8,88 m snm (UE 20449) damunt de la qual, a l’extrem 

nord, es basteixen els límits UE 20434 i 20435 del recinte funerari UAF 10. El 

material que hem recuperat en aquest nivell correspon principalment a 

fragments de comuna ibèrica i romana, africana de cuina, àmfora púnico-

ebussitana, tarraconense, africana o bètica i TS Itàlica i Sudgàl·lica que, en 

conjunt, aporten una cronologia a partir de la primera meitat del segle I dC. En 

relació amb aquesta fase, també s’ha excavat un possible forat de pal (UE 

20427) i un retall de formació natural interpretat com un rierol o torrentera (UE 

20407).  

 

6.1.3.1.2.3. Fase II (plànols núm. 31 i 70) 

La següent fase documentada es relaciona amb l’obliteració de l’àmbit UAF 10  

per mitjà d’un seguit d’abocaments de terres (UE 20330, 20335, 20336, 20347, 

20348, 20349, 20355, 20368, 20369, 20371, 20372, 20373, 20376, 20380, 

20383,20384, 20394 i 20409), que alhora permeten crear una nova cota de 
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circulació més elevada necessària per a l’edificació del nou recinte UAF 7 

(situada entorn de 9,00-9,10 m snm). Una vegada executada aquesta obra, es 

realitzen dos enterraments o inhumacions infantils a tocar del parament exterior 

del mur de tancament meridional del recinte (UE 2533). El primer correspon al 

tipus enchytrismos (UE 20339-UF 10), metre que el segon es va dipositar 

directament en una fossa simple sense coberta (UE 20323-UF 11). Els 

materials recuperats en aquests sepulcres aporten una cronologia a partir de la 

segona meitat del segle I dC. 

 

6.1.3.1.2.4. Fase III (plànols núm. 32 i 70) 

Tot seguit, es realitzà un terraplenament d’aquest sector amb un seguit 

d’estrats (UE 20208, 20223, 20222, 20227, 20229, 20240, 20261, 20262, 

20265, 20269, 20277, 20278, 20300 i 20301) on es van practicar dos retalls 

indeterminats (UE 20207 i 20209), així com tres tombes o unitats funeràries 

corresponents a inhumacions infantils (localitzades a una cota superior que 

oscil·la entre 9,20 i 9,30 m snm)): una del tipus enchytrismos (UE 20105-UE 6), 

una en fossa simple amb coberta plana de tegulae (UE 2994-UE 7) i una en 

fossa simple sense coberta (UE 20305-UF 9). A més, trobem dues cremacions 

d’individus infantils depositades en un loculus o fossa simple (UE 2985/20029-

UF 13 i UE 20238-UF 14). Totes aquestes sepultures s’han datat també a partir 

de la segona meitat del segle I dC. 

 

6.1.3.1.2.5. Fase IV (plànols núm. 33 i 70) 

L’espai on es localitzaven aquests enterraments se segella o amortitza per un 

paquet de terres (UE 20171 i 20195) que s’estenia per tota la superfície útil 

d’aquest sector de la intervenció, documentat a una cota superior de 9,37 m 

snm. D’aquesta forma es crea un nou nivell de circulació. A partir del material 

arqueològic recuperat, la nova fase d’ocupació que s’hi documenta no difereix 

cronològicament amb claredat respecte de la precedent.  

D’aquest moment, en primer lloc, s’ha pogut identificar una sepultura situada a 

una certa distància del mur UE 2533 i respecte a la resta d’enterraments 

documentats en aquest mateix espai. Es tracta d’un enterrament en fossa 
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simple d’un individu infantil (UE 20317-UF 12). En segon lloc, es documenten 

un seguit de forats de pal, de dubtosa identificació, alguns d’ells potser alineats, 

que se situen entorn del perímetre exterior de l’àrea on es van practicar les 

sepultures amunt descrites. Així, les tasques arqueològiques han permès 

identificar un total de nou forats de pal de petites dimensions (UE 2989, 2990, 

20002, 20004, 20006, 20008, 20010, 20012 i 20014). L’escassa entitat 

d’aquestes evidències no permet establir el tipus d’estructura o element que 

haurien fixat o sostingut.  

En darrer lloc, la resta més important d’aquesta fase es troba representada per 

un gran retall o fossa (UE 20194) practicada més o menys al centre d’aquest 

espai, i a escassa distància al sud de la concentració de sepultures de les fases 

anteriors (documentat a una cota superior de 9,35 m snm). Presenta una planta 

ovalada que mesura 4,30 m de longitud, 2,74 m d’amplada i 0,56 m d’alçada. 

Respecte a la seva funció original, no sembla que es tracti d’una estructura de 

combustió o ustrinum, ja que les parets no estaven alterades tèrmicament i, a 

més, no documenten cap mena de solera endurida a la base. El que pensem 

és que podria tenir la funció d’abocador del material de rebuig dels ustrina 

d’aquest sector de la necròpolis, com ho indicaria la presència de diferents 

boçades de carbons i cendres amb restes antropològiques calcinades i 

elements d’aixovars o ofrenes. 
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Retall o abocador de material de rebuig UE 20194 

 

En aquest sentit, el retall presenta quinze nivells de rebliment (UE 20055, 

20114, 20120, 20133, 20151, 20162, 20163, 20170, 20173, 20174, 20176, 

20178, 20179, 20180 i 20181) que han aportat un conjunt osteològic d’uns 485 

grs molt heterogeni pel que fa a la composició, però molt homogeni respecte a 

la temperatura de cremació, ja que els fragments presenten una coloració 

blanca, havent estat, per tant, sotmesos a temperatures superiors als 650oC. 

Val a dir que entre les restes cremades s’ha pogut identificar diferents ossos de 

fauna (ovicàprids i Bos taurus).  

Entre el material ceràmic documentat en aquests estrats destaca la presència 

de fragments de comuna ibèrica i romana, parets fines de clorofolla d’ou, 

llànties indeterminades, comuna de cuina africana (Ostia II, 312), TS Itàlica 

(Conspectus 33.1.2), TS Sudgàl·lica (Dragendorff 18/31), TS Hispànica 

(Dragendorff 15-17, 29, 35-36) i àmfora de producció tarraconense, bètica, 

lusitana, púnica-ebussitana, itàlica (Dressel 2-4) i africana. Aquest conjunt de 

materials ens estaria indicant una cronologia de la segona meitat del segle I 

dC. 

Així mateix, es van recollir diversos objectes d’ornament personal i elements 

d’aixovar que acompanyaven les cremacions dels difunts. Destaquen els 

nombrosos fragments d’ungüentaris de vidre alterats per l’acció del foc; un petit 

amulet de faiança amb la representació del déu Bes; 6 denes de collaret de 
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pasta vítria; un bust femení de terracota; 2 agulles d’os, i 9 claus i una anella de 

ferro. 

 

6.1.3.1.2.6. Fase V (plànols núm. 34 i 70) 

Finalment, un cop abandonat aquest espai, a partir del segle II dC, la seva 

superfície va quedar obliterada de manera general i progressiva a partir de 

l’aportació de sediments que, en primer terme, procedeixen del desmuntatge i 

espoli de les estructures dels recintes funeraris annexos (UE 2534 i 2634). A 

continuació, es detecta un retall indeterminat (UE 2623) i la deposició de terres 

per part de petits cursos d’aigua (UE 2766, 2774, 2778, 2780, 2794, 2817, 

20113) i pel desbordament de l’eix de centuriació (UE 20152, 20164, 20169 i 

20184).  

 

6.1.3.1.3. Sector Nord de la necròpolis (NN) (plànol núm. 35) 

El sector de la necròpolis  situat al costat nord del tram de via romana excavat 

al solar del mercat de Sant Antoni ocupa una superfície d’aproximadament 100 

m2, amb una potència estratigràfica màxima entorn d’un metre. En aquest cas, 

convé subratllar que s’ha preservat per a la visita els recintes funeraris UAF 5, 

8 i 11 i un tram del mur de façana anterior de l’àmbit UAF 14. 

Com ja hem fet a l’apartar anterior, l’exposició de la descripció estratigràfica 

dels recintes o espais funeraris segueix un ordre cronològic, començant per les 

primeres manifestacions funeràries documentades, en concret a la part central 

de la superfície excavada (UAF 8). Així i tot, primerament es descriurà 

l’estratigrafia prèvia a l’establiment d’aquest espai sepulcral, relacionada 

directament amb la construcció i primers moments d’ús de la calçada. 

Finalment, tal com s’ha dit anteriorment, la descripció detallada de les Unitats 

Funeràries (UF) es recull en un apartat específic dedicat als rituals funeraris. 

 

6.1.3.1.3.1. Fase prèvia (plànols núm. 36, 71, 72 i 73) 
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Les evidències d’ocupació més antigues documentades en aquest sector de 

l’excavació corresponen a una sèrie d’anivellacions i estructures negatives 

relacionades directament amb el període compres entre la construcció de la 

infraestructura viaria i l’establiment de la necròpolis, concretament entre finals 

segle I aC - inicis segle I dC i la primera meitat del segle I dC.  

D’entrada, trobem un conjunt d’estrats d’anivellació d’argiles de tonalitat 

vermellosa i llims groguencs amb sorres (UE 2416, 2609, 2611, 2622, 2627, 

2684, 2701, 20064, 20066, 20068, 20071, 20073, 20087, 20090, 20095, 20096, 

20132, 20137, 20141, 20142, 20145, 20175, 20189, 20246, 20263 i 20487), 

molts d’ells de formació natural, disposats sobre el terreny geològic (UE 

2639/20109/20146). La cota superior d'aquesta seqüència estratigrafia se situa 

entre 8,80 i 9,10 m snm. Els materials arqueològics recuperats en aquests 

estrats són escassos i mostren un alt grau de fragmentació. Entre el conjunt 

ceràmic destaca la presència de fragments d’àmfora tarraconense (Pascual 1 i 

Dressel 2/4) i de TS Itàlica (Conspectus 18 i 22); la resta de materials són 

produccions locals (comuna ibèrica i romana, tant oxidada com reduïda, i 

àmfora tarraconense) i algunes importacions (comuna itàlica, parets fines i 

produccions amfòriques bètiques, africanes o púnico-ebussitana). A banda 

d’això, també trobem una moneda documentada en la UE 20189, que 

correspon a una unitat de Lauro (s. II-I aC). 

D’altra banda, s’identificaren una sèrie de retalls o estructures negatives de 

funció indeterminada enquadrades també dintre d’aquesta fase prèvia. En 

primer lloc, trobem un total de cinc rases (UE 20106, 20112, 20136, 20202 i 

20268) caracteritzades per mostrar una planta de morfologia rectangular amb 

els angles arrodonits, secció rectangular i fons pla, i per unes mesures entorn 

d’un metre de longitud, entre 0,20 i  0,30 m d’amplada i una fondària no 

superior als 0,20 m. La composició dels materials documentats en els estrats 

de rebliment d’aquests retalls és molt similar (UE 20107, 20111, 20135-20138, 

20201 i 20267 respectivament), destacant la presència de produccions locals 

amb fragments de ceràmica comuna,  tant romana com de factura ibèrica, i 

d’àmfora tarraconense (Pascual 1).   
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En segon lloc, a l’extrem sud-oest d’aquest sector, s’excavà una rasa amb 

planta en forma de lletra “L”, secció rectangular i fons pla, que mesura 2,66 m 

de longitud, 1,46 d’amplada i 0,14 de fondària (UE 2697).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasa o retall UE 2697 

 

 

Presenta un nivell de rebliment (UE 

2686) amb gran quantitat de material, 

majoritàriament ceràmica comuna 

ibèrica i romana, tant oxidada com 

reduïda, i d’àmfora tarraconense 

(Pascual 1). Entre les importacions 

destaca la presència de quatre 

fragments informes de comuna 

africana i fragments d’àmfora africana 

o púnico-ebussitana.  

En tercer lloc, situada a poca 

distància del retall anterior, trobem 

una cubeta de planta circular, secció 

còncava i fons pla, que mesura una amplada de 0,72 m i una alçada de 0,30 m 

(UE 2696). El material d’amortització recuperat en el nivell de rebliment (UE 
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2685) d’aquest retall és escàs i es restringeix a la presència d’alguns fragments 

de ceràmica comuna i de cuina de producció local.  

Finalment, a l’extrem nord-est del sector, s’identificaren dos retalls de 

morfologia irregular que es podrien interpretar com possibles paleocanals o 

torrenteres. El primer mesura 2,58 m de longitud, 1,30 m d’amplada i 0,25 m de 

potència (UE 20065), i el segon 2,25 m de longitud, 1,56 m d’amplada i 0,24 de 

potència (UE 20104-20149). L’excavació dels nivells de rebliment d’aquests 

retalls (UE 20054 i 20100-20101-20148 respectivament) ha proporcionat alguns 

fragments de ceràmica comuna ibèrica i romana i d’àmfora itàlica, bètica i 

tarraconense. 

 

6.1.3.1.3.2. Fase I 

 

-UAF 8 (plànols núm.37, 71, 72 i 73) 

En un context cronològic situat a partir de la primera meitat del segle I dC es 

basteix la primera estructura funerària d’aquest sector de l’àrea sacra, 

concretament en l’espai central de la superfície excavada. Convé subratllar que 

aquest recinte o àmbit es troba afectat considerablement tant per la dinàmica 

constructiva com pels espolis posteriors realitzats en aquest espai, fet que ha 

condicionat de manera notòria la documentació de l’estratigrafia.  

La seva superfície presenta una planta rectangular de 6,00 de llargària i 3,60 m 

d’amplada (aproximadament 21,6 m2) delimitada al sud pel límit de la via (UE 

2419-2948) i per dues fonamentacions que tanquen el costat est (UE 20295) i 

nord (UE 20127), mentre que el cantó oest no compta o no conserva cap mur 

de tancament. Els fonaments afectats per altres construccions posteriors, 

preserven tan sols part de la primera filada formada per pedra local sense 

escairar lligada amb fang, amb una amplada que oscil·la entre 0,50 i 0,67 m 

amplada i una alçada màxima conservada de 0,28 m.  

La seqüència estratigràfica excavada en aquest recinte s’inicia amb la 

construcció dels murs perimetrals (documentats a una cota superior entre 9,02 i 

9,22 m snm) i els primers nivells que regularitzen el sòl (UE 20290, 20298, 
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20299, 20308, 20319 i 20575). L’excavació d’aquests estrats, localitzats a una 

cota superior de 9 m snm, va proporcionar alguns fragments ceràmics de 

comuna romana i d’àmfora bètica, africana i tarraconense.  

Sobre aquests nivells es documenta, al costat del mur de façana principal,  les 

restes d’un possible nivell d’ús o preparació de terra piconada (UE 20569) on 

trobem el terç superior d’àmfora tarraconense en posició vertical (UE 20568). A 

la resta de l’àmbit es construeix un paviment que probablement ocuparia tota la 

seva superfície, i del qual tan sols es conserva el rudus o preparació, format 

per una capa de pedra petita sense treballar lligada amb fang, amb unes 

dimensions de 2,75 d’amplada i un gruix de 0,10 cm (UE 2537-20121-20279).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudus o preparació UE 2537-20121-20279 
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Entre els materials recuperats en aquesta preparació, documentada a una cota 

superior entorn de 9,10-9,15 m snm, trobem un conjunt ceràmic molt similar als 

estrats de regularització, destacant la presència d’una vora de TS Itàlica 

(Conspectus 7.1) i d’una moneda, en concret una unitat d’Iltirta.  

A l’angle nord-est d’aquesta preparació es va practicar una cubeta de 

funcionalitat indeterminada de petites dimensions, amb una planta circular de 

0,40 m de diàmetre i 0,06 m de fondària (UE 20123). El farciment d’aquest 

retall no presenta cap menta de material arqueològic (UE 20122). 

D’aquesta fase també correspon una estructura de combustió o ustrinum (UE 

20621) que, destinada a cremar els cossos dels difunts, se situa 

aproximadament al costat de la part central del límit nord del recinte (UE 

20127), a una cota superior de 9,36 m snm. Tenint en compte que es troba 

afectada per una rasa o trinxera d’espoli (UE 2563), presenta una planta més o 

menys quadrangular d’1,93 m de longitud, 1,86 m d’amplada i 0,55 m de 

fondària. El terra sobre el que es van realitzar les cremacions així com les 

parets (UE 2606), mostren una coloració vermellosa i textura endurida pels 

efectes d’una llarga exposició a altes temperatures durant un llarg període de 

temps. Al fons, concretament a la part central, es documenta  un bloc in situ 

(UE 2631) ben escairat (0,56x0,52x0,28 m) de pedra lumaquel·la de color 

groguenc. Encara que no hem pogut trobar paral·lels, tot sembla indicar que es 

tracta d’un element arquitectònic que formaria part de la configuració interna de 

l’ustrinum. 

L’excavació dels nivells de farciment inferiors d’aquesta estructura (UE 2638 i 

2662) van permetre identificar els vestigis que, probablement, pertanyien a la 

darrera cremació que s’hi efectuà. En aquests nivells de cendres i carbons, 

amb una potència màxima de 6 cm, es va recuperar un conjunt osteològic molt 

fragmentat corresponent a diferents estructures anatòmiques (289,34 grs), 

essent la millor representada les extremitats superiors i la menys el crani. La 

gran majoria presenta una coloració blanca que indica una preponderància de 

temperatures de cremació molt elevades (superiors als 6500C). A més, van 

proporcionar una sèrie d’artefactes i elements de l’aixovar i objectes que 

acompanyaven al difunt en la pira funerària. D’aquests materials destaquen els 

450 fragments d’os treballat d’un llit funerari (s’inclouen també les peces 
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recuperades a la UE 2637); una llàntia imperial de volutes (Dressel 9B); un got 

d’imitacions de parets fines (Marabini IV); nombrosos fragments d’ungüentaris 

de vidre, la majoria molt afectats per foc, dels quals s’ha identificat un de la 

forma Isings 8; 19 fragments de bronze indeterminats i, finalment, 28 claus de 

ferro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrat de rebliment UE 2662 de l’ustrinum UE 20621 

 

Cobrint aquests nivells, trobem una seqüència estratigràfica que oblitera 

l’estructura, localitzada a una cota superior d’aproximadament 9,33 m snm. 

Aquesta es troba formada, primerament, per les parets caigudes de l’estructura 

de combustió (UE 2637) i, posteriorment, per quatre estrats de rebliment (UE 

2607, 2610, 2628 i 2630). El conjunt de materials recollits en aquests nivells 

consisteix en fragments de ceràmica comuna romana, TS Itàlica i àmfora 

tarraconense, així com un fragment d’ungüentari de vidre i 6 claus de ferro. 

En última instància, com explicarem més endavant, es produeix l’obliteració de 

l’espai i la regularització del terreny amb un seguit d’estrats (UE 2522, 2529, 

2532, 2650, 2952, 2591, 2603, 20119, 20134, 20274, 20294 i 20549) per 

permetre la construcció dels recintes o àmbits funeraris UAF 5, 11 i UAF 14.  
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-Altres sectors de l’espai sepulcral (plànols núm. 38 i 73) 

En el sector nord-est de la zona excavada, anteriorment a la construcció del 

recinte que ocuparà aquest espai de l'àrea sacra (UAF 12), i probablement 

paral·lelament a la construcció del recinte UAF 8, es realitza a tocar del mur o 

límit de l’eix de centuriació (UE 2668) una inhumació d’un individu perinatal (UE 

20193-UF5), documentada a una cota superior de 8,90 m snm. Es tracta d’una 

tomba en cista (UE 20186-20203) excavada en el terreny geològic (UE 20109) 

que 

presenta quatre nivells de rebliment (UE 20185, 20188, 20192 i 20204).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació perinatal UE 20193-UF 5 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

194 
 

 

D’altra banda, en aquesta fase també es detecta un terraplenament general i 

recreixement del nivell de circulació del terreny exterior més pròxim al recinte 

UAF 8 (en concret on es construiran en una fase posterior els recintes UAF 12 i 

UAF 13). Les diverses unitats estratigràfiques que componen aquest 

recreixement, documentat a una costa superior de 9,20 m snm, es troben 

formades per nivells de terres molt heterogènies i de potència irregular (UE 

2594, 2608, 2971, 2972, 2976, 2987, 2995, 20024, 20025, 20026, 20034, 

20037, 20038, 20040, 20046, 20056, 20057, 20058, 20060, 20061, 20062, 

20063 i 20070). Entre el material recuperat en aquests estrats destaca la 

presència de fragments de ceràmica TS Itàlica (Conspectus 21.2, 22, 23.2 i 

31.1) i d’africana de cuina (Ostia II, 302 i 306). 

6.1.3.1.3.3. Fase II 

 

-UAF 11 (plànols núm.39, 71 i 73) 

En una fase posterior, encara que en un lapse de temps molt curt, es basteix el 

recinte funerari UAF 11 parcialment sobre les restes de l’UAF 8. En concret, 

com en el cas de les UAF 7 i 10 del sector sud de la necròpolis, se situa en la 

cantonada o angle que formen els límits de la via (UE 2457-2948) i l’eix de 

centuriació (UE 2668). Per tant, les restes documentades d’aquest espai ens 

han permès reconstruir un àmbit que es disposa o s’adapta a l’angle oblic 

format per la intersecció entre les dues infraestructures, donant com a resultat 

la configuració d’una planta de morfologia trapezoïdal de 4,35/5,10 m 

d’amplada i 2,10/3,10 m de profunditat (aproximadament 11,83 m2). Quant als 

límits interiors, el septentrional (UE 2942) i l’occidental (UE 2456), es preserven 

parcialment els murs de fonamentació bastits amb pedra local sense escairar 

lligada amb fang, de 0,50-0,64 m amplada i 0,60 m d’alçada màxima 

conservada (documentats a una cota superior de 9,48 m snm). 

Les primeres evidències d’ocupació d’aquest àmbit corresponen, d’una banda, 

a l’espoli del mur de tancament occidental del recinte UAF 8 (UE 20292). D’una 

altra, a la regularització de l’espai amb un seguit d’abocaments de terres amb el 

propòsit de bastir les estructures de fonamentació i crear una nova cota de 
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circulació més elevada (UE 2952, 20119, 20134, 20274 i 20294). En aquests 

estrats com en el rebliment de la trinxera d’espoli (UE 20490), s’han recuperat 

fragments de ceràmica de producció local (comuna ibèrica i romana i d’àmfora 

tarraconense) i algunes importacions  (TS Itàlica, comuna itàlica i africana, 

parets fines i d’àmfora bètica).  

A continuació, s’identifiquen les restes d’un nivell de circulació (UE 2945), a una 

cota superior de 9,22 m snm, on es troba practicada una gran fossa, amb les 

parets septentrional i meridional parcialment endurides i rubefactades per 

l’acció del foc (UE 20098). Aquesta possible estructura de combustió, 

interpretada com les restes d’un ustrinum, que ocupa la part central del recinte, 

presenta una planta irregular de tendència ovalada orientada nord-est/sud-oest 

i mesura aproximadament 3,36 m de longitud, 1,91 m d’amplada i 0,27 m 

d’alçada conservada.  
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Restes de l’ustrinum UE 20098 del recinte funerari UAF 11 

 

En el seu interior es van localitzar tretze nivells de rebliment d’escassa 

potència, formats per terres de tonalitat fosca i amb restes de matèria orgànica 

carbonitzada (UE 2930, 2960, 2967, 2968, 2975, 2978, 2979, 2986, 2988, 

20001, 20018, 20023 i 20030). L’excavació d’aquests estrats, que no contenen 

ossos humans calcinats, va permetre recuperar algunes restes faunístiques 

(Bos taurus) i un conjunt ceràmic força escàs. En aquest sentit, el fragment 

recuperats es restringeixen a la presència d’algunes importacions (TS Itàlica, 

comuna africana, parets fines i àmfora africana) i produccions locals (àmfora 

tarraconense i ceràmica comuna i de cuina, tant de producció romana com de 

tradició ibèrica).  

Tot seguit, un cop amortitzat el possible ustrinum, a una cota superior de 9,00 

m snm, es realitza una inhumació al costat del mur de tancament septentrional 

del recinte (UE 2942). Es tracta d’un individu adult/jove de sexe femení en 

posició de decúbit pron (UE 20094-UF 8), enterrat a l’interior d’una fossa simple 

de planta rectangular amb les angles arrodonits (UE 20051). El conjunt de 

materials recuperats en els nivells de rebliment de la sepultura (UE 20050, 

20089, 20099 i 20102) presenta fragments de comuna africana (Ostia II, 302) i 

TS Sudgàl·lica. 

6.1.3.1.3.4. Fase III 

 

-UAF 11 (plànols núm. 40, 71 i 73) 

La següent fase d’ocupació, a partir de la segona meitat del segle I dC, 

comportà la reconfiguració d’aquest àmbit possiblement a conseqüència de la 

construcció del recinte contigu UAF 12. Convé subratllar que els treballs 

arqueològics no han permès documentar en aquesta nova fase cap mena 

d’enterrament o restes relacionades directament amb els rituals funeraris. 
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Un cop colgades totes les estructures funeràries preexistents, en primer lloc, es 

procedeix al recreixement del nivell de circulació (fins a una cota superior de 

9,40 m snm) amb una important aportació de terres que s’estenia per tota la 

superfície útil del recinte (UE 2889, 2893, 2894, 2901, 2907, 2908, 2909, 2913, 

2914, 2915, 2916, 2918, 2921, 2922, 2927, 2929, 2941 i 2963). Del conjunt de 

materials recuperats en aquests estrats destaquen els fragments ceràmics 

d’importació de TS Itàlica (Conspectus 27), TS Sudgàl·lica (Dragendorff 27B) i 

comuna africana, així com d’àmfora itàlica, bètica i africana. Pel que fa a les 

produccions locals, s’han identificat fragments de comuna romana i ibèrica, 

imitacions de parets fines (Mayet X) i àmfora tarraconense (Pascual 1). D’altra 

banda, també trobem una moneda documentada en la UE 2914, que correspon 

a una unitat ibèrica il·legible (s. II-I aC)23.  

En segon lloc, aquesta fase també contempla l’amortització del límit meridional 

del recinte (UE 2942) que, probablement, fou substituït pel tancament 

septentrional del recinte contigu (UAF 12). D’altra banda, s’hi pot observar un 

canvi de parament del límit original de la via (UE 2948), el qual és un indicador 

del recreixement en alçada d’aquesta estructura (UE 2457), suposadament a 

conseqüència de l’elevació de la cota del nivell de circulació. Finalment, 

documentat a una cota superior de 9,55 m snm, es basteix una estructura de 

pedra sense escairar lligada amb fang, de 0,85 m de longitud,  0,50 m 

d’amplada i 0,46 m d’alçada màxima conservada (UE 2458). Aquesta, que 

s’adossa en el parament del límit de la via, podria haver funcionat com un 

contrafort del mur o com a basament o suport d’un monument funerari que no 

s’ha conservat. 

                                                           
23Convé destacar que en la UE 2909 es va recuperar un Dupondi de Marc Aureli (161-
162). Atesa que la cronologia que aporta aquesta moneda no es correspon amb la 
resta de materials de l’estratigrafia on es va trobar, datats a partir de la segona meitat 
del segle I dC, s’ha considerat com una intrusió relacionada amb l’espoli de les 
estructures de la necròpolis una vegada que fou abandonada. 
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Contrafort o possible basament UE 2458 

 

 

-UAF 12 (plànols núm. 41, 71 i 73) 

En aquesta fase es detecta la construcció tres nous recintes. El primer recinte 

(UAF 12) se situa més o menys perpendicular al traçat de la via i a una certa 

distància d’aquesta (aproximadament 3,30 m respecte al seu límit UE 2457), i 

parcialment a sobre del mur que delimita l’eix de centuriació (UE 2668), 

rectificant d’aquesta manera l’angle oblic obtingut per la intersecció d’ambdues 

infraestructures. Convé subratllar que el terç meridional de la seva superfície es 

troba afectada per la construcció d’un pilar de la llosa d’estintolament del 

mercat, fet que ha condicionat de manera notòria la conservació de les 

estructures i enterraments practicats.   

Es tracta d’un espai de planta rectangular de 2,90 m d’amplada i 7,40 m de 

profunditat que confronta amb els àmbits contigus UAF 11, al sud, i UAF 13, a 

l’oest, i com hem comentat amb l’eix de centuriació, a l’est. L’àmbit es troba 

delimitat per tres murs de fonamentació (UE 2459, 2460 i 2670), mentre que del 

tancament meridional tan sols es conserva la seva trinxera d’espoli (UE 2895). 
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Els fonaments, bastits amb pedra irregular lligada amb fang, presenten unes 

amplades que oscil·len entre 0,50 i 0,70 m i una alçada conservada d’entre 

0,28 m i 0,65 m (documentats a una cota superior que oscil·la entre 9,60 i 9,80 

m snm).  

L’àmbit disposa d’una estructura interna de pedra lligada amb fang (UE 2873) 

que, afectada per la trinxera constructiva del pilar de la llosa d’estintolament del 

mercat, presenta una longitud documentada de 0,95 m, una amplada de 0,50 i 

una alçada conservada de 0,37 m (localitzada a una cota superior de 9,45 m 

snm). Aquesta estructura, que podria tractar-se de la continuació del mur de 

tancament meridional del recinte contigu UAF 13 (UE 2600), s’interpreta com 

un possible envà o mur divisori de la part anterior del recinte.   

D’altra banda, a l’exterior de l’extrem sud del mur de tancament UE 2460, 

trobem a una cota superior de 9,30 m snm les restes d’una solera formada per 

quatre tegulae planes col·locades de forma invertida (dues senceres i dues 

seccionades longitudinalment), amb unes dimensions totals d’1,20 m de 

longitud i 0,84 m d’amplada (UE 2935). Interpretem aquest element com un 

paviment o llindar d’una possible porta que comunica aquest recinte amb l’eix 

de centuriació, per on segurament s’accedia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment o llindar de tegulae UE 2935 
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Respecte al procés constructiu del recinte, d’una banda, es produeix l’espoli 

parcial del límit de la centuriació (UE 20053) i, d’una altra, es detecta un 

abocament de terres que amortitza la fase anterior i regularitza el terreny (UE 

2943, 2949, 2950, 2953, 2966, 20032 i 20035), documentat a una cota superior 

de 9,35 m snm. Aquests nivells, on s’excaven les trinxeres constructives de les 

estructures muraries que delimiten aquest espai (UE 2540, 2898 i 2937), han 

proporcionat un conjunt ceràmic força escàs, destacant la presència de 

fragments de comuna de producció africana (Ostia II, 302), TS Itàlica i d’àmfora 

bètica i tarraconense (Dressel 2/4).  

També s’identifica, en primer lloc, a la part posterior del recinte, un retall o rasa 

de planta en forma de lletra “L” que mesura 2,80 m longitud, 0,62 m d’amplada i 

0,09 m de fondària (UE 2947). Presenta dos nivells de rebliment que no han 

proporcionat materials (UE 2944 i 2946). En segon lloc, a l’angle sud-oest, 

trobem un retall indeterminat de planta rectangular de 0,98 m de longitud, 0,52 

m d’amplària i 0,30 m d’alçada (UE 2911). Entre els materials recuperats en els 

nivells de farciment (UE 2904-2910), destaca la presència de cinc claus de 

ferro i una eina de tall de fuster o enformador amb fulla de ferro i restes de fusta 

del mànec.  

A continuació, s’identifica una sèrie d’anivellacions (UE 2673, 2820, 2880, 

2884, 2887, 2892, 2896, 2900 i 2902) utilitzades com a preparació del nivell 

d’ús del recinte, aquest últim format per terra piconada amb traces de morter de 

calç i fragments de material constructiu i ceràmic (UE 2931), documentat a una 

cota superior de 9,40 m snm. Les característiques generals i composició del 

conjunt ceràmic recuperat en aquests estrats no difereixen dels materials 

procedents dels nivells anteriors. Practicat en aquest nivell d’ús, es va 

enregistrar un retall de funcionalitat indeterminada de planta rectangular d’1,52 

m de longitud, 0,68 m d’amplada i 0,39 de fondària (UE 2925), reblert per un 

únic estrat (UE 2924). A banda d’això, en aquesta fase, no es detecten o no 

s’han conservat evidències materials o estructurals relacionades amb la funció 

funerària de l’espai. 
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Estrat d’anivellació UE 2820 del recinte funerari 12 

 

-UAF 13 (plànols núm. 43 i 72) 

A la part central de la superfície excavada, i encara més allunyat del límit de la 

calçada (a una distància de quatre metres), es basteix un segon àmbit de 

planta rectangular de 3,75 m d’amplada i 2,95 m de profunditat 

(aproximadament 11m2). Aquest es troba delimitat pel sud pel fonament UE 

2600, afectat considerablement pel tancament d’una construcció posterior (UAF 

5), a l’oest per l’estructura UE 2572 i, en darrer lloc, per l’est pel fonament UE 

2459 que confronta amb el recinte contigu (UAF 12). Convé destacar que no 

s’ha documentat o no comptava amb un mur de tancament en la part posterior. 

Els fonaments, documentats a una costa superior entre 9,37 i 9,79 m snm, 

només conserven les primeres filades, bastides amb pedra irregular lligada 

amb terra, amb una amplada de 0,50 m i una alçada màxima conservada que 

oscil·la entre 0,32 i 0,65 m.  

Les primeres evidències de la configuració d’aquest possible recinte o àmbit 

funerari correspon, en primer lloc, a l’espoli parcial (UE 20125-20129) del 

tancament septentrional (UE 20127) del recinte contigu UAF 8.  En segon lloc, 

es produeix la regularització del terreny i recreixement del nivell de circulació 

amb el propòsit de bastir les estructures de fonamentació dels murs perimetrals 

(localitzat a una cota superior de 9,33 m snm). Es tracta d’un estrat d’argila (UE 
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2589) que va proporcionar bàsicament fragments de ceràmica comuna romana 

i ibèrica i àmfora de producció tarraconense (Pascual 1). Respecte a la trinxera 

constructiva dels murs de fonamentació (UE 2540), en el nivell de rebliment 

(UE 2541) es va identificar una vora de TS Itàlica (possible Conspectus 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regularització del terreny i recreixement del nivell de circulació UE 2589 

 

A banda d’això, no s’ha documentat o no s’ha conservat cap indici estructural o 

material (enterraments, estructures de combustió, ofrenes...) relacionat amb el 

possible ús funerari d’aquest espai.  

 

-UAF 14 (plànols núm. 44 i 71) 

Respecte al tercer recinte, que s’alça a la meitat occidental del sector, es tracta 

de la construcció d’aquesta fase més pròxima a la via, per bé que no segueix la 

seva orientació. Presenta una planta rectangular amb unes dimensions 

documentades de, com a mínim, 6,70 m de longitud per 2 m de profunditat 

(aproximadament 13,4 m2). 

Es troba delimitat per un mur de façana (UE 2404) que se superposa 

parcialment al límit de la calçada (UE 2419), però respectant-lo, i pel mur de 

tancament oriental (UE 2405). No es conserven el tancament posterior (si és 

que n’hi havia) i el mur oriental que feia de separació entre aquest recinte i el 
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contigu (UAF 11). Aquest últim, probablement es va eliminar quan es construeix 

el darrer àmbit d’aquest sector de la necròpolis (UAF 5). A escala constructiva, 

els murs són d’opus caementicium i presenten una amplada de 0,50 m i unes 

alçades conservades que oscil·len entre 0,40 i 0,65 m (localitzats a una cota 

superior que oscil·la entre 9,37 i 9,79 m snm). S’assenten sobre unes 

banquetes de fonamentació de pedra irregular unida amb morter de calç (UE 

2481 i 

2520). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Límits UE 2404 i 2405 del recinte funerari UAF 14 
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D’altra banda, pel costat exterior del parament del mur oriental (UE 2405), es 

va documentar una estructura murària que probablement estaria relacionada 

amb aquest recinte, encara que desconeixem la seva funció i si realment 

pertany a aquesta fase constructiva. Tampoc ha estat possible identificar cap 

mena de paviment lligat a un moment d’ús o circulació. Es tracta d’un mur de 

pedra lligada amb terra (UE 2417) situat a pocs centímetres de distància i 

paral·lel al límit de la via (UE 2419), que mesura 1,80 m de longitud, 0,55 m 

d’amplada i 0,50 m d’alçada (documentat a una cota superior de 8,58 m snm). 

A l’extrem est se li recolza un bloc de pedra monolític de morfologia trapezoïdal 

(0,70x0,40x0,20 m) amb un forat d’encaix (UE 2418), fet que ens remet a 

interpretar que podria tractar-se d’un element arquitectònic reutilitzar, en 

concret una polleguera.  
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Mur UE 2417 i polleguera UE 2418 relacionats amb el recinte UAF 14 

 

Quan a l’estratigrafia excavada en aquest recinte, d’entrada, les 

fonamentacions dels murs (UE 2481 i 2520) es basteixen en un rebliment de 

terra, que alhora amortitza la fase constructiva anterior (UAF 8). Aquest, 

documentada a una cota superior de 9,25 m snm, es troba format per una sèrie 

d’estrats heterogenis amb abundant material (UE 2413, 2414, 2443, 2452, 

2521, 2522, 2525, 2526, 2528, 2529, 2532, 2643, 2644, 2650 i 2663), 

destacant la presència de fragments ceràmics de TS Itàlica (Conspectus 17, 

18.2, 22 26,, 36 o 38), comuna africana (Ostia II, 302, 310 i 312), àmfora 

tarraconense (Pascual 1 i Dressel 2/4) i una llàntia imperial de volutes (Dressel 

9A-B). 

Tot seguit, tan sols s’identifica un estrat força potent d’argiles vermelles (UE 

2408-2642) que es lliura als murs perimetrals, sense cobrir-los, que podria 

interpretar-se com el nivell d’ús d’aquest moment (documentat a una cota 

superior de 9,57 m snm). No obstant això, no podem descartar que es tracti 

d’un estrat d’anivellació i, per tant, el nivell de circulació estigués a una cota 

superior i hagi desaparegut, la qual cosa podria explicar el fet de no haver 

trobat cap enterrament o estructura funerària en aquest recinte. El material 

recuperat en aquests nivells no ens permet afinar la seva cronologia (ceràmica 

comuna ibèrica i romana, comuna africana i àmfora de producció tarraconense i 

africana). 

 

6.1.3.1.3.5. Fase IV 

 

-UAF 5 (plànols núm. 45, 71 i 72) 

En aquesta darrera fase constructiva s’identifica una edificació situada a la part 

central de l'àrea de cementiri. Es tracta d’un recinte de planta quadrangular de 

2,50 m per 2,30 m i de factura similar a la filera de recintes documentats en el 

costat sud de la via. Constructivament és una obra unitària configurada per 
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quatre murs  (UE 2435 a l’est, 2436 al sud, 2461 a l’oest i 2462 al nord) amb 

unes amplades que oscil·len entre 0,62 i 0,92 m i una fondària màxima de 0,78 

m, fets de pedra irregular lligada amb morter de calç de color blanc de gran 

consistència (opus caementicium). La cota superior d’aquesta construcció 

oscil·la entre 9,60 i 9,78 m snm. Convé destacar que, el parament interior del 

mur septentrional presenta dues obertures o encaixos de funcionalitat 

indeterminada (UE 2625 i 2626). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancaments UE 2435, 2436, 2461 i 2462 del recinte funerari UAF 5  

 

A l’exterior del tancament meridional, se li adossen dues estructures de 0,65 m 

de longitud i 0,45 m d’amplada fetes de pedra irregular lligada amb terra (UE 

2548 i 2550), localitzades a una cota superior entre 9,15 i 9,27 m snm. 

Aquestes, que es disposen paral·leles i separades per una distància de 2,25 m, 
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podrien correspondre a les restes d’un replà o graó que facilitaria l’accés al 

recinte, tenint en compte que aquest es troba a una cota més elevada que la 

calçada (situada en aquesta fase aproximadament a 8,90 m snm). En aquest 

sentit, és interessant apuntar que el recinte no s'adossa al límit de la via, sinó 

que es troba separat per una distància d'uns 0,65 m. A més, el tram de mur de 

la via situat just davant del recinte es troba espoliat (UE 2577), probablement, 

amb el propòsit d’aconseguir una major visibilitat del monument. 

S’ha pogut constatar que la construcció d’aquest recinte afecta estructures 

anteriors; així, per exemple, el mur UE 2461 destrueix pràcticament el límit 

occidental del recinte UAF 11 (UE 2456), i el mur UE 2462 malmet de forma 

parcial el tancament meridional del recinte UAF 13 (UE 2600). Cal destacar que 

també elimina parcialment el mur de façana (UE 2404) i totalment el tancament 

oriental de l’àmbit UAF 14.  

L’excavació d’aquesta estructura funerària, en primer lloc, ha permès 

documentar-ne una anivellació prèvia (UE 2603) que amortitza les restes de la 

fase prèvia (UAF 8) i un nivell constructiu (UE 2591) on es practiquen les 

trinxeres constructives dels murs perimetrals del recinte (UE 2649, 2633, 2620 i 

2599), localitzat a una cota superior de 9,53 m snm. Tant els nivells com els 

rebliments de les trinxeres (UE 2614 i 2619) han proporcionat pocs materials 

(comuna romana i àmfora tarraconense). 

A continuació, s’identifica una cremació primària o bustum (UE 2542) d’una 

persona adulta de sexe femení (UF 19). Es tracta d’una estructura de planta 

rectangular practicada a la meitat sud del recinte amb les parets endurides i 

rubefactades per l’acció del foc (documentat a una cota superior de 9,55 m 

snm). Mesura 2,50 m de longitud, 0,97 m d’amplada conservada i 0,15 m 

d’alçada màxima. Cal dir que no és possible establir si aquesta sepultura 

ocupava tota la superfície del recinte, ja que la seva meitat septentrional es 

troba tallada per l’excavació posterior d’un retall indeterminat o rasa (UE 2563).  

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

208 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darrer estrat de rebliment UE 2536 del bustum UE 2542 

 

L’excavació de les diferents unitats estratigràfiques o rebliments vinculats a 

aquesta sepultura (UE 2536, 2554, 2557, 2562, 2579, 2585, 2588 i 2590) ha 

permès identificar un conjunt de materials, principalment  objectes que 

formaven l’aixovar o objectes acompanyament del difunt en la pira funerària, 

que ens aporten una cronologia a partir de la segona meitat del segle I dC.  

 

-UAF 11 (plànols núm. 40, 71 i 73) 

L'última fase d'ús d'aquest espai ve marcada per la construcció del recinte 

contigu UAF 5. Es produeix, d'una banda, l'espoli o eliminació parcial del límit 

occidental (UE 2883) que permet la construcció del tancament oriental del nou 

recinte (UE 2461). D'altra banda, es detecta l’abocament de terres (UE 2813, 

2818, 2864 i 2886) per assolir la nova cota del nivell circulació formada per la 

implantació del recinte contigu (localitzat a una cota superior d’aproximadament 

9,50). Tant en aquests nivells com en el rebliment de l’espoli del mur (UE 2879-

2882) es van recuperar alguns materials, principalment fragments de ceràmica 
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comuna ibèrica i romana, TS Itàlica (Conspectus 18 i 27), comuna africana24 

(Ostia II, 312) i àmfora de producció bètica, africana i tarraconense.  

Un cop efectuat aquest recreixement del terreny, a l’angle nord-oest d’aquest 

espai, es documenta a una cota superior de 9,60 m snm, una inhumació en 

fossa simple (UE 2784) d’una persona adulta de sexe femení (UE 2783-UF 3). 

Els nivells de rebliment de la sepultura (UE 2782 i 2799) han proporcionat poc 

material, destacant solament un fragment de cassola de comuna africana 

(Ostia II, 303).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de la inhumació UE 2783-UF 3 

 

-UAF 12 (plànols núm. 42, 71 i 73) 

En aquesta fase, en el sector on s’emplaçava el recinte funerari UAF 12, i 

poblament coincidint en el temps amb la construcció o ús de l’àmbit UAF 8, es 

realitza un terraplenament amb un seguit d’estrats que alhora permeten crear 

una nova cota de circulació, localitzada a una cota superior de 9,60 m snm (UE 

2825, 2867, 2891, 2892, 2896, 2903 i 2928). El material recollit en aquests 

nivells no permet precisar cronològicament el moment de realització d’aquesta 

fase.  

                                                           
24 En el nivell UE 2886 es va recuperar un fragment de vora de cassola de forma 
Lamboglia 10A que el considerem com una intrusió de l’estratigrafia superior, 
relacionada amb l’amortització final i abandó de la necròpolis.  
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D’aquest moment, a una cota superior de 9,56 m snm, s’ha pogut identificar a 

la part central del recinte un enterrament en fossa simple sense coberta d’un 

individu adult de sexe femení (UE 2754-UF 2). L’excavació dels nivells de 

rebliment (UE 2753 i 2790)  de la fossa (UE 2755) no ha permès recuperar cap 

classe de material.  

 

-UAF 13 (plànols núm. 43 i 72) 

S’identifica una darrera fase que, relacionada amb la construcció del darrer 

recinte funerari d’aquest sector de la necròpolis (UAF 5), correspon, d’una 

banda, a l’eliminació parcial del tancament meridional (UE 2600) per permetre 

la construcció del mur septentrional del nou recinte (UE 2462). D’altra banda es 

produeix l’amortització i abandó de l’àmbit per mitjà d’un seguit d’abocaments 

de terres (UE 2539, 2565, 2569 i 2570), documentat a una cota superior de 

9,55 m snm, on s’ha recuperat material poc significatiu o que no ofereixen una 

datació gaire definible (comuna ibèrica i romana i àmfora tarraconense –

Dressel 2/4). 

 

6.1.3.1.3.6. Fase V  

Els  treballs arqueològics han permès identificar una sèrie d’evidències que 

denoten l’abandó   definitiu i espoli de les estructures funeràries de la darrera 

fase a partir d’inicis del segle II dC, cobertes finalment per sediments de riera o 

de formació al·luvial formats per llims argilosos i sorrencs i graves, amb una 

potència que oscil·la entre 1,50 i 2 m (UE 2403). 

  

-UAF 5 

L’abandó d’aquest espai ve determinat pel desmuntatge i espoli dels murs 

perimetrals i per l’aportació de terres (UE 2411, 2447, 2538, 2565 i 2569), 

documentat a una cota superior de 9,55 m snm. Els materials relacionats amb 

aquesta fase (TS Itàlica, comuna ibèrica i romana, imitacions de parets fines i 

àmfora tarraconense) no permeten establir una cronologia precisa d’aquest fet.  
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-UAF 11 

L’abandó d’aquest espai ve determinat per una sèrie de nivells de colgament 

d’argila i llims (UE 2905, 2906 i 2926) localitzats a una cota superior de 9,53 m 

snm. Aquests han proporcionat alguns fragments de material ceràmic (TS 

Itàlica, comuna africana i imitacions de parets fines) que no permeten concretar 

la cronologia d’aquesta darrera fase, però que cal emmarcar-la a partir de 

principis del segle II dC.  

 

-UAF 12 

En aquesta fase, es constata l’amortització i abandó de l’àmbit representat, 

d’una banda, per l’extracció o espoli dels materials constructius dels murs de 

fonamentació que el delimitaven (UE 2872, 2895 i 2959) i, d’una altra, per 

l’aportació de terres (UE 2671, 2838, 2841, 2890 i 2932). La cota superior 

d’aquesta seqüència estratigrafia se situa entorn de 9,55 m snm. Els materials 

recuperats tant en aquests nivells com en els rebliments de les trinxeres 

d’espoli dels murs de tancament (UE 2869, 2876, 2958), permeten precisar una 

cronologia a partir d’inicis segle II dC, principalment per la presència de 

fragments de ceràmica comuna africana (Ostia III, 267A i 324 i Lamboglia 10A). 

Convé destacar que, en el nivell UE 2932, que també amortitza parcialment 

l’eix de centuriació, es va recuperar un retrat funerari de marbre blanc d'un 

adolescent (UE 2936). 

 

-UAF 14 

Per damunt de les restes d’aquest recinte, a una cota superior de 9,67 m snm, 

només s’ha documentat un nivell  format per argila i llims (UE 2641), molt 

similar a l’estrat de formació natural que cobreix les estructures romanes (UE 

2403).  La pràctica inexistència de material arqueològic en aquest estrat fa 

difícil la seva adscripció cronològica, si bé tot fa pensar que correspongui a la 

data d’amortització definitiva de la necròpolis.  
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6.1.3.2. Rituals funeraris 

Com hem comentat anteriorment, en la necròpolis del mercat de Sant Antoni 

hem constatat que els rituals de la inhumació UF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12 i 21) i la cremació (UE 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 23) van coexistir des d'un inici 

i van compartir els mateixos espais funeraris25. 

 

6.1.3.2.1. El ritual de la inhumació 

Respecte al ritual de la inhumació, el nombre d'enterraments localitzats durant 

els treballs d'excavació ascendeix a un total de tretze, tots ells de tipus 

individual en posició primària. Malgrat tot, convé destacar que, amb tota 

probabilitat, el nombre de sepulcres va ser superior, però, segurament, van ser 

destruïts poc temps després de la desaparició de la necròpolis. Sembla 

confirmar aquesta hipòtesi el fet que un alt percentatge de les tombes 

documentades es trobaven afectades de manera considerable per accions 

antròpiques diverses i/o per fenòmens erosius d'origen natural (principalment 

de tipus al·luvial). 

Les restes antropològiques recuperades corresponen, en primer lloc, a tres 

persones adultes d'edat indeterminada (UF 2, 3 i 21), un adult/jove (UF 8), cinc 

infantils (UF 1, 4, 9, 10 i 12) i quatre perinatals (UF 5, 6, 7 i 11). La diagnosi de 

sexe en els individus d'edat perinatal i infantil no ha estat possible de 

determinar, mentre que, entre la població d'edat adulta, trobem tres individus 

de sexe femení (UF 2, 3 i 8) i un indeterminat (U F21). 

Pel que fa a la ubicació topogràfica de les inhumacions en la necròpolis, tres de 

les persones d'edat adulta van aparèixer enterrades en els àmbits del sector 

nord UAF 11 i 12 (UF 2, 3 i 8), i una en el sector sud (UF 21), més 

concretament en el recinte UAF 7. Les tombes dels immaturi, a excepció d'un 

fetus o nadó (UF 5) que va ser enterrat en el sector nord, s'agrupaven o 

concentraven al voltant del recinte UAF 7 (UF 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, i 12), formant 

un conjunt força uniforme i compacte. Això fa pensar en la intenció de crear un 

espai molt concret per a les tombes d'aquesta categoria d'edat dintre de l'àrea 

                                                           
25 Cal subratllar que les UF 18, 20 i 22 finalment es van anular perquè corresponien a 
restes antropològiques fora de context o residus procedents dels ustrina.  
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sepulcral, tal com es documenta en altres contexts funeraris del mateix període 

cronològic (Vaquerizo, 2011: 207-208). 

Els enterraments analitzats es disposen majoritàriament, concretament set dels 

casos (UF 2, 3, 8, 9, 11, 12 i 21), en fosses simples excavades en el terreny. 

Són en general, sepultures de caràcter molt senzill, sense cap protecció o 

element de senyalització, que van ser utilitzades en tots els rangs d'edat 

registrats en la necròpolis. Morfològicament són de planta rectangular, amb els 

costats més petits i lleugerament arrodonits, i amb unes dimensions ajustades 

a l'anatomia del difunt. La descomposició cadavèrica dels individus enterrats en 

aquest tipus de tomba es va produir en un medi reblert amb terra, sense que 

s'hagin constatat en cap cas evidencies materials relacionades amb l'ús de 

contenidors o taüts. 
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Enterrament tipus enchytrismos UE 20339-UF 10 

 

En menor mesura, apareixen tipologies de sepultures més complexes que es 

reserven exclusivament a individus morts abans de néixer o molt poc després. 

La més nombrosa, amb tres casos, correspon al tipus enchytrismos, 

caracteritzat per l'ús d'àmfores comercials reaprofitades com a contenidors 

funeraris. En concret, van aparèixer dos enterraments en àmfores del tipus 

Dressel 2/4 tarraconense (UF 4 i 10) i un del tipus Dressel 20 d'origen bètic (UF 

6). D'altra banda, també trobem dues tombes en fossa amb coberta de tegulae 

plana (UF 1 i 7) i una en fossa amb les parets i coberta formades per blocs de 

pedra (UF 5). A grans trets, són enterraments en què la descomposició del 

cadàver es produeix en un espai buit o mixt i es troben farcides per rebliments 

antròpics o naturals de filtració. 

Pel que fa a l'orientació de les tombes i els individus enterrats en elles, la sud-

oest/nord-est és la més nombrosa amb cinc exemples (UF 3, 6, 8, 10 i 11), 

seguida de sud-est/nord-oest i nord-oest/sud-est amb tres casos (UF 2, 5 i 7). 

Respecte als dos restants, no s'ha pogut determinar l'orientació donat el precari 

estat de conservació on es van trobar (UF 9 i 12). És possible que aquestes 

orientacions prenguessin com a referència els punts de sortida i posada del sol, 

però no es pot descartar que estiguessin condicionades per l'espai lliure 

existent entre tombes. Tanmateix, pensem que els recintes funeraris són 

gairebé sempre els que actuen com a orientadors en la major part de les 

inhumacions, tant si se situen dins com en les proximitats d'aquestes 

construccions. En aquest sentit, es pot observar que, en els enterrats al costat 

dels límits dels recintes, com és el cas de l'agrupació dels immaturi entorn de 

l'UAF 7, les tombes es troben orientades en la mateixa direcció que la paret del 

recinte més propera. 

En relació amb els nou individus que s'ha pogut establir la seva deposició en la 

sepultura, se n'han trobat sis en posició decúbit supí. Aquesta disposició és la 

més habitual en el món funerari romà quan els individus no eren cremats, una 
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constant que s'explica per ser la postura més habitual durant el repòs o son. 

Prevalen els individus amb el crani disposat mirant al capdavant, encara que 

també pot inclinar-se, amb els braços semi flexionats i les mans sobre la pelvis, 

i les extremitats inferiors esteses i paral·leles. 

D'altra banda, destaquen tres enterraments on els esquelets van ser col·locats 

decúbit pron. Encara que aquesta pràctica ritual es troba ben documentada en 

un gran nombre de necròpolis alt imperials, és important ressenyar que es 

tracta d'un gest funerari inusual o anòmal. Tenint en compte que no comptem 

amb fonts literàries explícites que expliquin aquesta pràctica, s'ha interpretat 

com una expressió de menyspreu o diferencial respecte a la norma general per 

a aquelles persones que la societat temia o rebutjava (Vaquerizo, 2014: 232). 

Aquest podria ser el cas de criminals, suïcides, discapacitats, malalts 

contagiosos o morts prematurs entre d'altres. En aquest sentit, estudis 

bioantropològics sobre aquestes despulles, dels que destaquem els portats a 

terme en la necròpolis del carrer Quart de València (Polo i García-Prósper, 

2001; 2002), han revelat la presència d'empremtes osteològiques de violència i 

de patologies infectocontagioses, constatant d'aquesta forma una possible 

relació entre posició de l'individu i condició patològica. 

Pel que fa al mercat de Sant Antoni, especial menció mereix la tomba UF 11 

que correspon a un enterrament d'un individu d'edat perinatal, datat a partir de 

mitjans del segle I dC. Convé destacar que en la colònia de Bàrcino trobem un 

altre exemple en la necròpolis de la plaça de Vila de Madrid (Jordana i 

Malgosa, 2007: 67). En el nostre cas, tenint en compte la remoció de les 

estructures anatòmiques provocada per l'acció de gastròpodes terrestres, com 

a mínim la meitat superior del cos es trobava en decúbit pron, sense que es 

pugui realitzar inferències en relació amb la meitat inferior. L'esquelet es va 

dipositar en una fossa simple junt amb un aixovar format per un guttus de 

ceràmica, i això permet deduir una certa cura a l'hora de realitzar l’enterrament. 

Les altres dues inhumacions pertanyen a enterraments de persones d'edat 

adulta, totes dues en fosses simples directament excavades en el terreny. La 

primera (UF 8), correspon a un esquelet  en excel·lent estat de conservació, 

datat a partir de la primera meitat del segle I dC. Es tracta d'un individu de sexe 

femení, amb una edat compresa entre 25 i 35 anys i una estatura entre 1,54 i 
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1,58 m. El cap es trobava de boca a terra i les extremitats superiors en posició 

flexionades per sota el tòrax. Les extremitats inferiors estaven esteses amb els 

peus giravoltats cap a l'interior, sens dubte amb el propòsit d'adaptar-los a la 

forma de la fossa. No contenia cap aixovar funerari, a excepció de dos claus de 

ferro situats al costat del cap i el peu dret. Amb tota probabilitat, a causa de 

l'absència de taüt, la presència d'aquests elements tindria una clara funció de 

caràcter simbòlic.  

La segona inhumació (UF 21), datada a partir d’inicis del segle II dC, correspon 

a un esquelet del qual no ha estat possible precisar l'edat, ni determinar el sexe 

i l'estatura. L’enterrament conservava tan sols les extremitats inferiors que es 

trobaven estirades i unides pels peus, mostrant clares evidències 

d'amortallament. L'esquelet es va dipositar directament en la fossa sense 

aixovar o objectes d'acompanyament. 

L'anàlisi bioantropològic preliminar d'aquests individus ha descartat 

completament la presència d'evidències osteològiques traumàtiques ni 

violentes o compatibles amb malalties infectocontagioses, com a mínim cap 

que pugui haver deixat una empremta en els teixits ossis conservats. El fet més 

destacable a escala osteològica el trobem en l'individu de la tomba UF 8, que 

mostra signes relacionats amb una posició prolongada de gatzoneta i la pèrdua 

ante morten de les dues incisives laterals superiors que, a manera d'hipòtesi, 

plantegem que podria estar relacionada amb l'ús de la dentició anterior com a 

eina. 
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Enterrament UF 8 en posició decúbit pron 

 

Respecte a la presència d'objectes d’acompanyament dipositats en les tombes 

d'inhumació, aquesta és extremament pobra, ja sigui per falta de mitjans dels 

enterrats o per una elecció de tipus cultural, personal o familiar. Com hem 

comentat anteriorment, els únics elements que s'han trobat al costat d'individus 

d'edat adulta, concretament en l'UF 8, són dos claus de ferro. L'estreta 

vinculació entre claus i ritus o pràctiques funeràries en l'antiguitat ha suscitat 

diverses interpretacions pel que fa al seu significat concret. Sobre això, s'han 

considerat com a objectes profilàctics contra la profanació dels cadàvers o bé, 

especialment en el cas dels enterraments anòmals, per fixar l'umbra del finat a 

la tomba i impedir d'aquesta forma el seu retorn al món dels vius (Vaquerizo, 

2014: 220). 
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Tanmateix, quatre tombes dels immaturi contenen alguna peça d'aixovar, 

especialment ceràmiques de vaixella de taula. D'una banda, en la tomba UF 5 

es va dipositar al costat del cap del difunt una petita olla de perfil globular de 

ceràmica comuna reduïda. D’una altra, es constata la presència de dos 

recipients de parets fines que, en el context material de la necròpoli alt 

imperials de Bàrcino, normalment ocupen una posició rellevant. El primer, 

col·locat en la capçalera de la tomba UF 1, correspon a un got d'imitacions de 

parets fines tipològicament pròxim a la forma Mayet I. El segon, dipositat en 

l'exterior del contenidor funerari de l'UF 10, correspon a un bol amb decoració 

d'impregnació arenosa superposada (Mayet XXXV). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material procedent de les tombes dels immaturi: llàntia de bec triangular (1), olla (2), 

got de parets fines (3) i guttus (4). 

 

Així mateix, al costat d'aquestes peces, destaca un recipient ceràmic d'escassa 

representació en el món funerari hispanoromà. A sobre l'enterrament UF 11 es 

va dipositar un guttus de TS africana A (Hayes 121), que es data en època 

flàvia-trajana (Hayes, 1972: 173-175). Pel que fa a la seva funcionalitat, en 

tractar-se d'un recipient que permet vessar líquid gota a gota, se li han atribuït 

diversos usos, com a contenidor d'oli per a llànties, elements rituals o per a la 

lactància artificial de nadons. A la colònia de Bàrcino, en un context del segle II 

dC, trobem un paral·lel d'aquest tipus ceràmic en la necròpolis de les 
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Drassanes Reials, on apareix al costat de les despulles d'una cremació en 

l'interior d'una cupa structilis (Nadal, 2015: 25). Destaquem  també el guttus de 

l'àrea de cementiri de la Boatella de la ciutat de Valentia, encara que en aquest 

cas la imprecisió de les dades arqueològiques de camp impedeix establir la 

ubicació exacta on va ser trobat (Soriano, 1989: 399-403). 

Un altre objecte amb un marcat valor simbòlic-religiós el trobem a l'interior de la 

tomba UF 1, al costat del got de parets fines anteriorment citat. Es tracta d'una 

llàntia que, segons la creença de l'època, representa la voluntat d'il·luminar 

l'estança del difunt en la tomba i en el seu viatge al Més Enllà. Tipològicament 

correspon a una llàntia de bec triangular amb volutes (Dressel 9B) que, com 

que no conserva la superfície del disc, desconeixem la seva decoració. 

Finalment, en els rebliments d'algunes tombes (UF 1, 6 i 8) es van recuperar 

restes disperses d'ossos de fauna. L’escassa representació d’aquest material 

ens fa considerar que no formarien part dels banquets en honor als difunts 

enterrats en aquestes fosses, sinó que probablement es van introduir en elles 

de forma accidental en el moment de cobrir-les. 

 

6.1.3.2.1.1. Descripció de les Unitats Funeràries (UF) d’inhumació 

 

-UF 1 (plànol núm. 46) 

Sepultura documentada al costat de la meitat septentrional del tancament 

occidental de la UAF 6 del sector sud de la necròpolis. Es tracta d’una 

inhumació (UE 2751) pertanyent a la categoria d’edat infants l (d’entre 3 i 6 

mesos) en posició original de decúbit supí amb el cap orientat al nord-oest/sud-

est. Presenta un aixovar d’acompanyament consistent en una llàntia de volutes 

d’època Juli-Claudi corresponent a la forma Dressel 9B i un got d’imitacions de 

parets fines del tipus Mayet I, aquest últim dipositat al costat nord del crani.  

La fossa, documentada a una cota superior de 9,39 m snm, mostra una planta 

rectangular amb unes dimensions documentades d’1,30 m de llarg, 0,30 m 

d’ample i 0,64 m de profunditat (UE 2613). A la meitat meridional de la seva 

superfície apareixen les restes de la coberta de la sepultura, a una cota 
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superior de 9,14 m snm, formada per quatre fragments de tegulae disposats 

horitzontalment (UE 2624), tres dels quals presenten petjades d’animals (canis, 

sus i avis). Al fons de la fossa, concretament a la capçalera de l’enterrament, es 

van col·locar tres blocs de pedra i un fragment de tègula que realitzaven la 

funció de suport de la coberta (UE 2757). El rebliment de la fossa es troba 

format per dos estrats (UE 2612 i 2621) per sobre de la coberta, i quatre nivells 

més (UE 2629, 2632, 2635 i 2640) per sota d’aquesta. L’excavació d’aquests 

nivells ha proporcionat principalment fragments d’àmfora de producció 

tarraconense, bètica i púnica-ebussitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació infantil UE 2751-UF 1 

 

Tant la desarticulació de la meitat superior del cos com la mateixa inclinació del 

vas de parets fines que conforma l’aixovar permeten inferir un espai de 

descomposició buit amb entrada sobtada de sediment. Aquest espai és 

consistent amb la presència de la coberta de tegulae que hauria cedit a la 

pressió sedimentària en algun moment posterior a l’esqueletonització del cos. 

 

-UF 2 (plànol núm. 47) 

Enterrament d’una dona adulta localitzada a la part central del recinte funerari 

UAF 12 del sector nord de la necròpolis. Es troba inhumada en fossa simple 
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sense coberta amb una orientació sud-est/nord-oest (UE 2754). Les dades 

antropològiques indiquen una descomposició del cos en un espai reblert. Tant 

l’esquelet, en posició de decúbit supí, com la mateixa fossa es troben fortament 

afectats per diferents processos tafonòmics d’origen natural (principalment de 

tipus al·luvial), així com per la construcció d’un pilar del mercat, que talla 

l’individu al nivell del crani.   

La fossa, localitzada a una superior de 9,58 m snm, presenta una planta de 

tendència rectangular amb unes mesures conservades d’1,18 m de longitud, 

0,57 m d’amplada i 0,18 m de fondària (UE 2755). El procés d’excavació del 

rebliment de la fossa (UE 2753/2790) no ha permès recollir cap classe de 

material que permeti concretar l’horitzó cronològic d’aquesta sepultura. No 

obstant això, els resultats de les analítiques de C14 permeten situar-la entre el 

34-124 dC26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació adulta UE 2754-UF 2 

 

 

 

 

                                                           
26 MSA-1 1925±33 BP (CNA). Datació calibrada 1 Sigma - 68,3% probabilitats- amb el 
programa Calib 7.1 (Reimer et al., 2013). Veure informe al Volum II. Annexos.  
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-UF 3 (plànol núm. 47) 

Enterrament en fossa simple sense coberta, molt arrasada per diferents agents 

tafonòmics d’origen natural (principalment de tipus al·luvial), localitzada a 

l’interior del recinte UAF 11 del sector nord de la necròpolis, en concret a 

l’angle nord-oest.  

La inhumació correspon a una persona adulta (amb tendència cap a la 

categoria adulta madura) de sexe femení que només conserva la meitat 

superior del cos, amb una orientació sud-oest/nord-est i en posició de decúbit 

semi-lateral (UE 2783).  

La fossa (UE 2784), de planta  rectangular, mesura 0,92 m de longitud, 0,47 m 

d’ample i 0,15 m de profunditat (localitzada a una cota superior de 9,60 m snm). 

Es troba farcida per dos estrats, per sobre i per sota de l’esquelet 

respectivament, tot i que segurament es tracta del mateix nivell (UE 2782 i 

2799). El primer presenta un fragment de ceràmica  de cassola de comuna 

africana (Ostia II, 303), que permet situar la realització d’aquesta sepultura a 

partir de mitjans del segle I dC. En aquest sentit, la cronologia obtinguda 

mitjançant  C14 accelerat han donat com a resultat una datació entre el  4 i el 

74 dC27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació adulta UE 2783-UF 3 

                                                           
27 MSA-2 1960±33 BP (CNA). Datació calibrada 1 Sigma - 68,3% probabilitats- amb el 
programa Calib 7.1 (Reimer et al., 2013). Veure informe al Volum II. Annexos. 
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-UF 4 (plànol núm. 48) 

Sepultura documentada al costat de la meitat septentrional del tancament 

occidental del recinte UAF 6 del sector sud de la necròpolis. Es tracta d’una 

sepultura del tipus enchytrismos conformada per les restes escadusseres d’una 

inhumació (o possible deposició d’una cremació) d’un individu de molt curta 

edat -perinatal/infants I- (UE 2811) de la qual no ha estat possible determinar la 

seva posició original.  

L’enterrament es va dipositar a l’interior d’una àmfora de producció 

tarraconense corresponent a la forma Dressel 2-4 (UE 2604), que conserva des 

del pivot fins a la carena (documentada a una cota superior de 9,32 msnm). El 

receptacle mesura aproximadament 0,80 m de longitud, 0,32 m d’amplada i 

0,27 m d’alçada. El procés d’excavació del seu rebliment (UE 2810) no ha 

permès recollir cap mena de material que permeti concretar l’horitzó cronològic 

d’aquesta sepultura. 
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Enterrament perinatal/infantil UE 2811-UF 4 del tipus enchytrismos 

 

La fossa on s’encabeix l’àmfora (UE 2595), de planta ovalada amb una 

orientació nord-oest/sud-est, mesura 0,90 m de longitud, 0,44 m d’amplada i 

0,34 de fondària (localitzada a una cota superior de 9,39 m snm). Aquesta es 

troba farcida per dos nivells (UE 2531 i 2596) que cobrien el recipient amfòric. 

El segon contenia una peça cilíndrica de plom i alguns fragments de material 

ceràmic (comuna romana i àmfora tarraconense) que no permeten concretar la 

cronologia d’aquesta sepultura. No obstant això, la seva realització cal 

emmarcar-la a partir de mitjans del segle I dC.  

 

-UF 5 (plànol núm. 49) 

Enterrament localitzat en el sector nord de la necròpolis, concretament al costat 

de límit de l’eix de centuriació (UE 2668). Correspon a un individu perinatal 

(d’entre 38 i 40 setmanes de gestació) orientat en sentit sud-est/nord-oest i 
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dipositat en posició de decúbit supí, amb les extremitats inferiors estirades i les 

superiors recolzades sobre els coxals (UE 20193). Tots els moviments 

postdeposicionals observables són atribuïbles a un espai de descomposició i 

autòlisis de tipus mixt. S’ha de comentar que, al costat sud-oest del crani, es va 

recuperar una olla de perfil baix de ceràmica comuna reduïda que formaria part 

de l’aixovar d’acompanyament o ofrenes del difunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació perinatal UE 20193-UF 5 

 

Es tracta d’una inhumació en fossa de planta rectangular (UE 20186), amb les 

parets nord-oest i sud-est revestides de blocs de pedra de petites i mitjanes 

dimensions (UE 20203), i amb un nivell de rebliment també de pedres (UE 

20188) que podrien formar part d’una possible coberta, tot configurant una 

mena de cista. La fossa, documentada a una cota superior de 8,81 m snm, 

presenta les següents mesures: 0,84 m de longitud, 0,61 m d’amplada i 0,30 m 

d’alçada. El material recollit en els nivells de rebliment d’aquesta fossa (UE 

20185,  20188, 20192 i 20204), en concret fragments de ceràmica comuna 

romana i ibèrica, no permeten precisar cronològicament el moment de 

realització  d’aquesta sepultura. No obstant això, cal situar-la en un context 

cronològic a partir de la primera meitat del segle I dC.   

 

-UF 6 (plànol núm. 50) 
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Inhumació situada a la part posterior de la renglera de recintes o àmbits 

funeraris del sector sud de la necròpolis (ENS). Correspon a un enterrament en 

àmfora o del tipus enchytrismos d’un individu d’unes 38 i 40 setmanes de 

gestació orientada sud-nord o sud-oest/nord-est (UE 20105).  

Presenta una coberta (UE 2954), a una cota superior de 9,29 m snm, formada 

pel cos seccionat d’una àmfora bètica del tipus Dressel 20 (0,60 x 0,42 x 0,27 

m) i una base (UE 2956), on es va dipositar la inhumació, bastida amb una 

tègula plana sencera (0,48 x 0,31 x 0,08 m) falcada amb 4 blocs de pedra de 

petites dimensions (UE 2957). El procés d’excavació del rebliment interior de la 

sepultura (UE 2955), que es va filtrar omplint l’espai buit entre aquesta i 

l’individu inhumat, no ha permès recuperar cap mena de material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterrament perinatal UE 20105-UF 6 del tipus enchytrismos 
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La fossa (UE 2934) on es va dipositar aquest enterrament és de planta 

rectangular de 0,95 m de longitud, 0,83 m d’amplada i 0,46 m d’alçada 

(localitzada a una cota de 9,25 m snm). El seu rebliment (UE 2933) contenia 

restes faunístiques, material ceràmic (comuna romana, àmfora tarraconense i 

bètica i TS Itàlica), un vidre i un fragment de placa de marbre blanc. La 

construcció d’aquesta sepultura cal situar-la en un context cronològic a partir 

mitjans del segle I dC.  

 

-UF 7 (plànol núm. 51) 

Enterrament localitzat a la part posterior de la renglera de recintes o àmbits 

funeraris el sector sud de la necròpolis (ENS). Correspon a un nat prematur 

(d’entre 32 i 35 setmanes de gestació) en posició de decúbit supí i orientació 

sud-est/nord-oest (UE 2994). 

Es disposa en una fossa (UE 2977), de planta rectangular amb els angles 

arrodonits, que mesura 1 m de longitud, 0,43 m d’amplada i 0,23 m d’alçada 

(localitzada a una cota superior de 9,23 m snm). Es troba coberta per una 

tègula plana (UE 2981), documentada a una cota superior de 9,45 m snm, amb 

dos blocs de pedra col·locats en els costats curts de la fossa a mode de suport 

o falca (UE 2980). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació perinatal UE 2994-UF 7 
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Està farcida per tres nivells (UE 2973, 2993 i 20126), tot i que segurament es 

tracta del mateix estrat que es va filtrar per les juntes de la coberta, omplint 

d’aquesta manera l’espai buit entre aquesta i l’individu inhumat. El material 

ceràmic recuperat en aquests nivells (àmfora romana indeterminada i comuna 

africana) no ens permet precisar l’horitzó cronològic per a la realització 

d’aquesta sepultura. No obstant això, la seva realització cal emmarcar-la a 

partir de mitjans del segle I dC. 

Per últim, la part superior de la fossa es troba seccionada o afectada per un 

retall allargassat (UE 2969) que, situat a l’exterior de la sepultura, està farcit per 

un nivell (UE 2970) que conté algun fragment de ceràmica comuna romana i 

africana. 

 

-UF 8 (plànol núm. 52) 

Sepultura localitzada en el recinte funerari UAF 11 del sector nord de la 

necròpolis. Es tracta d’una inhumació en fossa simple d’una dona adulta/jove 

(entre 25 i 35 anys) amb una orientació sud-oest/nord-est i dipositada en 

posició de decúbit pron, amb les extremitats inferiors estirades i les superiors 

flexionades sota el tòrax (UE 20094). Tenint en consideració que la posició de 

la inhumació no és l’habitual respecte la norma funerària del moment i que, 

segons estudis realitzats en altres necròpolis coetànies (Cerdà, Prósper: 2002), 

s’ha relacionat amb un tractament distintiu de persones mortes probablement a 

causa de patologies contagio-infecciós, l’anàlisi de les restes antropològiques 

ha permès descartar la presència de patologies d’aquest tipus, si bé cap que 

hagi deixat la seva empremta en els teixits ossis conservats.   

Tot i l’aparició d’algun fragment de tègula en el nivell de rebliment superior (UE 

20089), hem de descartar la possibilitat de la presència originària d’una coberta 

perquè la descomposició d’aquest individu es va produir en un espai reblert. La 

fossa, documentada a una cota superior de 8,99 m snm, presenta una planta 

rectangular amb els angles arrodonits, i mesura 1,84 m de longitud, 0,58 m 

d’amplada i 0,17 m d’alçada (UE 20051). El procés d’excavació dels estrats de 

rebliment (UE 20050, 20089, 20094, 20099 i 20102), va proporcionar alguns 

fragments escadussers d’ossos de fauna que formarien part del rebliment (Bos 
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taurus i ovicàprids). Respecte al material ceràmic recuperat, destaca la 

presència d’una vora de comuna africana (Ostia II, 302) i un peu de TS 

Sudgàl·lica, que ens permet establir un horitzó cronològic per a la realització 

d’aquesta estructura funerària a partir de la primera meitat del segle I dC. A 

més, els resultats de les analítiques de C14 permeten situar la construcció de la 

sepultura entre el 2 i el 70 dC28. Per últim, l’enterrament presenta dos claus de 

ferro amb una funció de tipus profilàctic: un se situa entre el crani i el límit sud-

est de la fossa (UE 20099), i l’altre, més petit, al costat del peu dret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació adulta UE 20094-UF 8 

 

-UF 9 (plànol núm. 53) 

Enterrament en fossa simple localitzat a la part posterior de la renglera de 

recintes o àmbits funeraris del sector sud de la necròpolis (ENS). 

Es tracta d’un individu de la categoria genèrica perinatal/infants I, probablement 

amb una orientació sud-oest/nord-est (UE 20305). La disposició diferencial de 

les articulacions sembla indicar que tot el cos hauria cedit cap a la dreta durant 

la descomposició. 

                                                           
28 MSA-3 1968±32 BP (CNA). Datació calibrada 1 Sigma - 68,3% probabilitats- amb el 
programa Calib 7.1 (Reimer et al., 2013). Veure informe al Volum II. Annexos. 
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La fossa (UE 20297), que presenta una planta rectangular amb les cantonades 

arrodonides, mesura de 0,85 m de longitud, 0,47 m d’amplada i 0,22 m de 

fondària (documentada a una cota superior 9,18 m snm). El procés d’excavació 

del rebliment de la fossa (UE 20296) només ha aportat un fragment de 

ceràmica de TS Itàlica que no permet concretar l’horitzó cronològic d’aquest 

enterrament. Per tant, creiem que cal situar la factura d’aquesta sepultura a 

partir de mitjans del segle I dC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació perinatal/infantil UE 20305-UF 9 

 

-UF 10 (plànol núm. 54) 

Unitat funerària conformada per una inhumació del tipus enchytrismos (UE 

20339) situada a la part posterior de la renglera de recintes o àmbits funeraris 

el sector sud de la necròpolis (ENS). Es tracta d’un nadó (entorn els 2-3 mesos)  

en posició de decúbit supí, amb les cames estirades i els braços semi 

flexionats, i orientat sud-oest/nord-est (UE 20339). 

L’àmfora on es va dipositar la inhumació és de producció tarraconense (Dressel 

2-4)  seccionada per la meitat longitudinal. Tant la secció que realitza la funció 

de coberta (UE 20316) com la que correspon a la base o llit de l’enterrament 

(UE 20329), conserven des de la part superior del pivot fins a l’arrencament del 

coll (localitzada a una cota superior de 9,02 m snm). El recipient mesura 0,82 m 

de longitud total, 0,32 m d’amplada i 0,24 m d’alçada.  
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La fossa on es va encaixar el recipient és de planta rectangular (UE 20306), 

amb els angles arrodonits, de 0,95 m de longitud, 0,50 m d’amplada i 0,35 m 

d’alçada (localitzada a una cota superior 9,10 m snm). El seu farciment (UE 

20307) és el mateix estrat que es va filtrar a l’interior de l’àmfora (UE 20327), 

omplint d’aquesta manera l’espai buit entre la coberta i l’individu inhumat. 

Acompanyant el mort, a l’exterior del recipient amfòric, trobem un aixovar 

consistent en un bol de parets fines amb decoració sorrenca (Mayet XXXV), 

que aporta una cronologia que situa la realització d’aquesta sepultura a partir 

de mitjans del segle I dC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enterrament perinatal UE 20339-UF 10 del tipus enchytrismos 

 

-UF 11 (plànol núm. 55) 

Enterrament practicat a la part posterior de la renglera de recintes o àmbits 

funeraris el sector sud de la necròpolis (ENS). Es tracta d’una fossa simple que 

conté un infant perinatal (entorn les 38-40 setmanes de gestació) orientat sud-

oest/nord-est i dipositat en posició de decúbit pron (UE 20323). Presenta un 

aixovar dipositat al costat nord del finat consistent en un Guttus de TS africana 

A (Hayes 121).  

La fossa (UE 20313), de planta ovalada, mesura 0,85 m longitud, 0,56 

d’amplada i 0,20 m d’alçada (localitzada a una cota superior de 9,10 m snm). 
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Entre els materials recuperats en els treballs d’excavació dels nivells de 

rebliment d’aquesta sepultura (UE 20302 i 20314), trobem un fragment de vora 

de TS Sudgàl·lica (Dragendorff 18/31) i una vora de parets fines (Mayet XXXVI 

o XXXVII) que aporten una cronologia a partir de la segona meitat del segle I 

dC. 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació perinatal UE 20323-UF 11 

 

-UF 12 (plànol núm. 56) 

Es tracta d’un enterrament en fossa simple situada a la part posterior de la 

renglera de recintes o àmbits funeraris el sector sud de la necròpolis (ENS). 
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Inhumació perinatal/infantil UE 20317-UF 12 

Correspon a un individu de molt curta edat, perinatal/infant I, del qual no ha 

estat possible determinar la posició i orientació a causa del seu estat de 

conservació precari (UE 20317). La fossa (UE 20311), de planta ovalada, 

mesura 0,60 m de longitud, 0,50 m d’amplada i 0,08 m de fondària (localitzada 

a una cota superior de 9,02 m snm). El procés d’excavació del rebliment de la 

fossa (UE 20312) no ha permès recollir cap mena de material arqueològic que 

permeti concretar l’horitzó cronològic d’aquesta sepultura. No obstant això, la 

seva construcció cal situar-la a partir de la segona meitat del segle I dC. 

 

-UF 21 (plànol núm. 63) 

Enterrament en fossa simple sense coberta situada a l’interior del recinte 

funerari UAF 7 del sector sud de la necròpolis, concretament en la cantonada 

sud-est d’aquest espai. Es tracta de les restes d’una inhumació adulta en 

posició de 

decúbit pron 

orientada 

en sentit nord-

oest/sud-

est (UE 20515).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhumació adulta UE 20515-UF 21 
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Tant l’esquelet, que només conserva les extremitats inferiors, com la mateixa 

fossa ens han arribat en un estadi molt precari arran de la construcció del pilar 

del mercat. La fossa (UE 20514), sense coberta, presenta una planta de 

tendència rectangular amb unes mesures conservades de 0,47 m de longitud, 

0,46 m d’amplada i 0,08 m de fondària (localitzada a una cota superior de 9,13 

m snm). Els materials recuperats en els nivells de rebliment (UE 20512 i UE 

20520) permeten establir una adscripció cronològica per la realització d’aquesta 

sepultura a partir inicis del segle II dC (comuna africana de la forma Lamboglia 

10A). 

 

-Possible inhumació sector 9000 (plànol núm. 64) 

Al sector 9000 de la intervenció, localitzat a la part central del mercat, i una 

distància de 32 m al nord del traçat de la via romana, s’identifica una agrupació 

de tres retalls practicats en el terreny geològic (UE 9034): dos són de 

morfologia irregular i funcionalitat indeterminada (UE 9039 i 9040) mentre que 

el tercer podria correspondre a les restes d’una possible tomba d’inhumació 

(UE 9041). Aquest últim mostra una planta de tendència circular, secció 

còncava i fons pla amb unes mesures conservades d’1,80 m de longitud, 1,40 

m d’amplada i 0,97 m alçada (UE 9041). El procés d’excavació ha permès 

identificar dos nivells superiors que podrien correspondre a parets caigudes 
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perquè la seva composició és molt semblant a la del terreny geològic (UE 9037 

i 9042). Aquests rebliments cobreixen una capa formada per una acumulació 

de pedra de mida mitjana i gran que possiblement formaven part de la coberta 

de la sepultura (UE 9043).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes antropològiques recuperades a l’interior del retall UE 9041 

Finalment al fons de l’estructura, a una cota superior de 9,56 m snm, s’excavà 

un nivell d’argila que va proporcionar restes antropològiques. Aquestes, que es 

trobaven seccionades i molt malmeses, possiblement podrien correspondre a 

les extremitats inferiors d’un individu adult (UE 9044).  Els materials recuperats 

en aquests nivells  (comuna romana i àmfora itàlica) no permeten concretar 

l’horitzó cronològic d’aquest possible enterrament. 

 

6.1.3.2.2. El ritual de la cremació 

Han estat set els enterraments documentats en el mercat de Sant Antoni amb 

ritual de cremació (UF 13, 14, 15, 16, 17, 19 i 23). Tot i això, com hem 

assenyalat en el cas de les inhumacions, probablement la necròpolis va acollir 

més tombes que les que ens han arribat fins als nostres dies, sobretot si tenim 

en compte les seves dimensions i les abundants evidències d'activitat 

crematòria registrada dintre de la superfície excavada, com veurem a 

continuació. 
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Del ritual de la cremació podem diferenciar dues tipologies: les primàries i les 

secundàries. Les primeres consisteixen en l'excavació a l’interior dels recintes 

d'una fossa més o menys àmplia i profunda, on es va instal·lar la pira funerària i 

en acabar el procés les restes cremades del difunt s'enterraven en el mateix 

lloc (bustum). Són nombrosos els exemples d'aquest tipus de tomba de 

cremació a Hispània, entre els que comptem amb un paral·lel en la colònia de 

Bàrcino (Beltrán de Heredia, 2007: 31) o d'altres en la propera ciutat de 

Valentia (Martínez, 2016: 186; Albiach, Soriano, 1996: 129), per bé que són 

més abundants en la província de la Baetica (Sevilla, 2014: 64). 

En la necròpolis del mercat de Sant Antoni tenim constància de dues 

cremacions primàries individuals que s'atribueixen a persones de sexe femení 

d'edat adulta (UF 16 i UF 19), concretament a l’interior dels recintes funeraris 

UAF 9 i UAF 5. Tots dos busta, orientats nord-est/sud-oest, són fosses simples 

de morfologia rectangular excavades en el terreny, amb un elevat grau de 

rubefacció de les parets i el fons a causa de l'exposició a altes temperatures. 

En aquest sentit, la coloració blanca de la major part de les restes 

osteològiques recuperades permeten deduir que aquestes van ser sotmeses a 

una temperatura superior als 650°C. La identificació d'aquest ritual també es va 

veure afavorida pel registre de nivells de cendra i fusta carbonitzada de la pira 

que, en algun cas, superava els trenta centímetres de gruix. A més, es van 

recuperar ossos de fauna i diversos objectes personals o d'acompanyament, 

així com nombrosos fragments d'os treballat i elements de metall del lectus 

funebris on reposaven els difunts en el moment de la cremació, tots ells 

sotmesos també a l'acció del foc. Malgrat les seves similituds, existeix una 

diferència substancial entre tots dos enterraments primaris. En la tomba UF 16, 

datada a partir de la primera meitat del segle I dC, una vegada conclosa la 

combustió del rogus, les restes cremades es van mantenir in situ en el fons de 

l'estructura i posteriorment van ser segellats amb una capa de terra. Altrament, 

els ossos cremats del difunt de la sepultura UF 19, datada a partir de la segona 

meitat del segle I dC, es van recollir i dipositar en una petita fossa de 

morfologia circular excavada en el fons del bustum, disposant sobre aquestes 

l'aixovar. 
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Pel que fa a les cremacions secundàries, són aquelles que, després de la 

cremació en la pira, part de les despulles cremades del difunt i els objectes de 

l'aixovar són recollits i traslladats fins al lloc de deposició final. Les cremacions 

es van realitzar en ustrina d'ús col·lectiu o familiar, dels que s'han documentat 

amb seguretat un total de nou. Al marge d'aquests ustrina, a Barcelona, 

concretament en l'actual carrer Arcs (Granados i Rodà, 1993: 37), trobem un 

altre cas a l'interior d'un monument situat en la via que portava a la porta 

decumana occidental de la colònia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monument funerari dels carrer Arcs (Font: Carta Arqueològica de Barcelona) 

Aquestes estructures de cremació apareixen sempre dintre dels recintes 

funeraris i, malgrat que no tots conserven o disposen d'un, ocasionalment 

s'observa la superposició de dos o tres en un mateix espai (UAF 3 i 10). De la 

mateixa manera que els busta, es tracta de fosses excavades en el terreny, 

sigui natural o de formació antròpica, de planta rectangular i orientació nord-

est/sud-oest, seguint així la disposició dels recintes. Les parets i terra 

d'aquestes estructures mostren una superfície endurida i coloració vermellosa a 

conseqüència d'una exposició contínua al foc. Apareixen, en general, farcits 

com a mínim per dos estrats: el primer segella l'estructura una vegada deixa de 

complir la seva funció, mentre que el situat per sota està format per una capa 

d'escassa potència de cendra, carbons i escassos fragments d'ossos cremats 

atribuïbles a la darrera combustió. En aquests nivells també apareixen 
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materials dispersos que no es van recollir una vegada consumida la pira, la 

major part visiblement afectats per l'acció del foc. 

El procés de cremació dóna lloc a diverses solucions i combinacions de 

sepultures que coincideixen amb els tipus més comuns documentats en 

necròpolis coetànies. El més freqüent i utilitzat en l'àrea funerària, amb tres 

casos, és la tomba en fossa o loculus on es van dipositar directament els ossos 

cremats del difunt que es van recollir del lloc de cremació. Dues d'aquestes 

tombes, que contenien individus de curta edat (UF 13 i 14), es disposen en 

l'exterior del recinte funerari UAF 7, compartint espai amb l'agrupació 

d'enterraments d'inhumació dels immaturi. L'altre enterrament, localitzat just en 

el límit meridional del recinte UAF 2, correspon a un individu d'edat adulta de 

sexe indeterminat (UF 15), que s'ha pogut vincular amb l'última cremació 

realitzada en el recinte gràcies al remuntatge de fragments d'os del lectus 

funebris recuperats en ambdues estructures. Aquests loculi, datats en la 

segona meitat del segle I dC, ofereixen tant una planta circular com ovalada, 

amb diàmetres o longituds inferiors a un metre, fet que implica que les 

considerem amb tota seguretat com a tombes de cremació secundària. 

Juntament amb els ossos cremats del difunt, seleccionats prèviament, es 

dipositen també diversos objectes que formaven part de l’aixovar funerari. A 

banda d’això, a sobre l'enterrament UF 14, un cop cobert amb terra, es va 

disposar un fragment de tegulae amb la funció de coberta o element de 

senyalització de la sepultura. 

El següent tipus documentat, amb un sol exemple a tota la necròpoli, correspon 

al dipòsit de les despulles d’un difunt en urna cinerària (UF 23). Es tracta d'un 

bol de vidre de costelles (Isings 3a - Morin Jean 68), que apareix amb 

freqüència en contextos d'època Claudi-Neró i presenta un declivi en època 

Flàvia (Isings, 1957: 18-19). Es trobava a sobre del mur o sòcol de tancament 

occidental del recinte funerari UAF 10, on queda clar que es va realitzar la 

cremació del cadàver. El recipient es trobava dintre d'una fossa circular i es va 

cobrir o senyalitzar externament mitjançant dos fragments informes d'àmfora de 

producció tarraconense. La microexcavació del bol ha permès identificar les 

restes cremades d'un individu adult de sexe femení recollides de la pira de 

forma superficial, ja que el sediment no presenta cendres. A més, també van 
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aparèixer algunes restes faunístiques i fragments d'os treballat del revestiment 

d'un lectus funebris. 

Finalment, en el recinte UAF 7 es va realitzar un enterrament coronat per una 

cupa del tipus structilis, datada a inicis del II dC. A Bàrcino, la presència 

d'aquest tipus de monument funerari és més que destacable, principalment a la 

necròpolis de la plaça de la Vila de Madrid que ha proporcionat un gran nombre 

o concentració d'exemplars, tant del tipus structiles com solidae (Beltrán de 

Heredia, 2007; Beltrán de Heredia i Rodà, 2012). La cupae localitzada en la 

intervenció del mercat de Sant Antoni, orientada nord-est/sud-oest, presenta un 

nivell d'arrasament força important, ja que tan sols es conserva el ressalt de 

maçoneria on es recolzava la coberta o cos semicilíndric superior. 

Desconeixem el tractament exterior que va poder tenir l'estructura, encara que, 

tenint en compte els paral·lels de la plaça de la Vila de Madrid, podria haver 

estat revestida amb un arrebossat de morter de calç pintat de color vermell. El 

seu interior contenia un rebliment format principalment per cendres i carbons, 

així com les despulles cremades d'un individu adult de sexe indeterminat (UF 

17) acompanyat d'objectes pertanyents al seu aixovar.  

A diferència d’aquesta estructura, i com hem anat observant, la major part dels 

enterraments no conservaven elements externs de senyalització, sigui perquè 

mai no van existir o perquè van ser remoguts o espoliats. Tanmateix, s’han 

recuperat algunes evidències fora de context, com per exemple fragments de 

plaques de marbre, alguns amb epigrafia, que podrien haver format part dels 

epitafis. 
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En aquest sentit, una descoberta singular va ser la recuperació d'un retrat 

funerari de marbre (UE 2636), encara que no es va localitzar in situ o associat 

directament amb una estructura funerària, sinó com a element d’un dels nivells 

d’obliteració del recinte UAF 12, que s’estén també vers l'eix de centuriació. És 

ara com ara l'únic exemple de retrat privat exempt documentat en una àrea de 

necròpolis de Barcelona i no reutilitzat en la construcció de la muralla tardana 

(Rodà et al., 2018). Es tracta d'un cap d'adolescent de marbre blanc de gra fi, 

que macroscòpicament podria identificar-se com a marbre de l'illa de Paros. 

L'estudi de la seva execució i trets estilístics, realitzat per la doctora Isabel 

Rodà, ha permès establir una cronològica que oscil·la entre els regnats de 

Tiberi i Claudi. 

Retrat funerari de marbre UE 2636-1 

 

Respecte dels aixovars o objectes d'acompanyament dipositats en els 

enterraments de cremació, aquests són molt similars que els recuperats en 

altres necròpolis de cronologia similar de la colònia de Bàrcino. Pel que fa als 

conjunts ceràmics, amb més presència en cremacions primàries o busta, 

s'aprecia una preeminència de la vaixella de taula, com cassoles de comuna 

africana (Ostia II, 303 i 306) o gots de parets fines denominats "closca d'ou" 

(Mayet XXXIV). Al mateix temps, també són abundants els fragments cremats 

d'àmfora de producció tarraconense i bètica (Dressel 20 B-C), testimonis que 

ens informen sobre l'ús del vi en els banquets i libacions realitzats al costat de 

la pira. D'altra banda, amb menys presència apareixen altres elements 

ceràmics amb un marcat caràcter simbòlic, com una llàntia de disc sense 
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decoració (Dressel 18) a sobre de la tomba o loculus d'un individu infantil (UF 

13). 

Tanmateix, el material més abundant són els ungüentaris. En els nivells de 

farciment de les estructures de cremació de la fase inicial de la necròpolis, 

concretament en el recinte UAF 10, es van recuperar diversos ungüentaris 

sencers de ceràmica, entre els que es distingeixen el tipus Oberanden 29. 

Malgrat tot, majoritàriament són de vidre bufat, molts d'ells cremats i deformats 

per l'acció del foc, ja que van ser dipositats o llançats durant el procés de 

combustió de la pira (rogus). Aquests recipients corresponen a les tipologies 

més comunes localitzades en altres necròpolis del mateix període, amb una 

predominança de les formes Isings 8, 26 i 28. Destaca també un ungüentari de 

"candeler" pertanyent a la forma 82 d'Isings que formava part de l'aixovar de la 

sepultura en cupa. 

De les 15 monedes recuperades en l'àrea funerària, les úniques que podrien 

vincular-se al mite de l'òbol de Caront, encara que també adquireixen un sentit 

supersticiós o apotropaic, són un As de Claudi I (41-42) trobat en el bustum UF 

19 i una moneda ibèrica il·legible a l'interior de la cupa. La resta dels 

numismes, probablement responen a pèrdues casuals durant l'acte 

d'enterrament o de preparació de les sepultures, o també a remocions per 

espoli o d'altres circumstàncies. 

D'altra banda, en una fossa situada darrere de la filera de recintes del costat 

sud, interpretada com a dipòsit de neteja dels residus generats en els ustrina 

(UE 20194), va aparèixer un penjoll de faiança de color verd amb la 

representació del déu Bes, així com sis denes de collaret de pasta vítria de 

diferents tipologies (esfèrica, amb motllures d'òvul i fusiforme) que 

probablement formarien part del mateix conjunt. Com és ben sabut, aquesta 

divinitat va ser adorada a l'antic Egipte i el seu culte es va estendre per tot el 

Mediterrani, arribant fins a les costes d'Eivissa mitjançant els fenicis. En l'àmbit 

funerari, se li atribueixen qualitats de tipus profilàctic, com són la protecció del 

difunt en el seu viatge a l'altra vida o com a símbol previsor contra el mal d'ull. 

En la península Ibèrica els amulets d'aquest déu procedeixen sobretot de 

contexts de tradició fenicio-púnica, i en particular d'Eivissa (Velázquez, 2007), 
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però també estan presents en necròpolis d'època romana, destacant els 

exemplars procedents de Gadir i Carmo (Gómez i Rodríguez, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material procedent d'enterraments de cremació: bol de vidre de costelles (1), amulet 

déu Bes (2) i ungüentaris de vidre (3) i de ceràmica (4). 

 

En la mateixa fossa també hem documentat les restes d'un petit bust femení de 

terracota amb clares evidències d'haver estat cremat en una pira. La presència 

de figures de terracota de deïtats o dames en contexts funeraris es troba ben 

representada a Hispània, especialment en la província Bètica. Aquests objectes 

semblen haver tingut una especial connexió amb tombes de prematurs o 

infantils atès que podrien haver servit com a joguines (Vaquerizo, 2004). 

Les restes de fauna associades al silicernium o ofrenes alimentàries són 

escasses i, en general, apareixen en un estat molt fragmentat i afeblit a causa 

de la seva exposició al foc. A l'espera dels estudis pertinents, volem destacar 

un cas especial que podria relacionar-se amb el ritual d'origen itàlic de la porca 

praesentanea, consistent en la immolació d'una truja a la deessa Ceres. Aquest 

ritual es troba ben documentat en la necròpoli del carrer Quart de València 

(García-Prósper, 2001: 82), especialment en època republicana, on en alguns 

dels enterraments es disposen caps de porc i senglar tallats per la meitat. En el 

cas del mercat de Sant Antoni, en el recinte UAF 9 i, per tant, vinculada a la 
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cremació primària o bustum UF 16, trobem una fossa de combustió de planta 

rectangular de dimensions inferiors als cremadors registrats en la necròpolis. 

En el seu interior, entre els rebliments de carbons i cendres, es van trobar 

diversos ossos cremats de Sus domesticus. Considerant aquestes evidències, 

plantegem com a hipòtesi de treball que, després del sacrifici i l'ofrena d'una 

part del porc al difunt, la resta de l'animal es va cuinar en aquesta fossa per al 

seu consum entre els assistents a l'enterrament. 

Finalment, entre el conjunt de materials recuperats en la necròpolis del mercat 

de Sant Antoni, convé destacar, donada la seva extraordinària singularitat, la 

identificació de nombrosos fragments d'os treballat i elements de ferro 

pertanyents a lecti funebris (Pellejero, 2016). En l'àmbit funerari romà, aquest 

mobiliari de luxe podia estar present pràcticament en totes les fases del funus, 

incloent-hi l'exposició pública del difunt (collocatio), el seu trasllat cap al lloc 

d'enterrament (funus traslaticium) i, en el ritual de la cremació, podia ser cremat 

al costat del mort en la pira funerària (crematio). 

El lectus funebris amb revestiment d'os, molt més barat i disponible que l'ivori, 

té el seu origen i influència en els klinai de tradició hel·lenística. És adoptat per 

la societat romana com a element de prestigi a començaments del segle II aC 

fins a la seva progressiva desaparició durant el primer segle de la nostra era 

(Bianchi, 2010a: 44). El principal centre productor i de consum es trobava en la 

part central d'Itàlia, concretament en les actuals regions del Laci, Abruços, 

Úmbria i Marques. Amb l'expansió romana, el seu ús es difon a zones més 

septentrionals, especialment en les províncies de la Gàl·lia i Germania. En el 

cas d'Hispània, es coneixen exemplars a Palència, Saragossa, Empúries, 

Tarragona, València, Alacant i Còrdova. Tanmateix, les restes més abundants i 

singulars documentades fins avui dia procedeixen de les necròpolis 

barcelonines de Les Drassanes Reials (Nadal i Pellejero, 2015) i del mercat de 

Sant Antoni. 

A grans trets, l'estructura del lectus estava formada per un bastidor rectangular 

de fusta sostingut per quatre potes sobre ànimes de ferro independents, amb 

subestructures de fusta i revestides amb elements d'os tornejat. Els costats 

curts del bastidor podien incorporar el fulcrum o peça de fusta en forma de "S" 

recolzada amb funció de respatller. 
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Reconstrucció del llit funerari de la "Necropoli di Aquinum", Itàlia (Sapelli, 2008) 

 

En la necròpolis del mercat de Sant Antoni hem pogut comptabilitzar un mínim 

de vuit lecti, majoritàriament localitzats en nivells de farciment dels ustrina, a 

excepció de dos casos que procedeixen de cremacions primàries o busta. 

Aquests corresponen a parts incompletes de les estructures, especialment de 

les potes, amb un alt nivell de fragmentació i de deformació per l'acció del foc. 

Tanmateix, el seu estudi i reconstrucció, encara en procés, ha permès distingir 

dos tipus de mobiliari. El primer que s'ha identificat és el geomètric o llis, amb 

una morfologia i disseny de les potes estilísticament comparables al model 

general dels llits realitzats en bronze.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llits funeraris del tipus geomètric recuperats a les UAF 5 i 8 (Autora: Isabel Pellejero) 
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Disposem de dos lecti d'aquest tipus (localitzats en els recintes UAF 5 i 8), 

caracteritzats per una ornamentació austera, sense aparell figuratiu, amb potes 

formades per peces tornejades i polides, de morfologia tubular, cilíndrica, 

discoïdal o troncocònica. El marc del bastidor es cobreix amb llistons d'os llisos, 

mentre que el fulcrum podria estar revestit amb altres més prims i amb formes 

sinuoses que s'adaptarien al seu contorn. Els paral·lels que s'acosten més a 

aquest tipus de lectus els trobem en la propera necròpolis de Les Drassanes 

Reials (Nadal i Pellejero, 2015) o també en territori itàlic, concretament en la 

tomba 140 de la necròpolis de la Via Flamínia de Rimini (Museu della Città di 

Rimini). 

El segon tipus correspon als lecti d'influència hel·lenística derivats dels models 

d'ivori, amb un ampli ventall de decoracions (Letta, 1984). En el cas dels tres 

conjunts d'aquesta categoria procedents dels ustrina dels recintes UAF 2, 3 i 

10, qualsevol intent, també parcial, de reconstruir-los representa una tasca 

complicada a causa de l'escassetat de fragments conservats. Malgrat tot, s'han 

documentat alguns elements significatius, com per exemple dos tipus de 

campana que formarien part de les potes, amb motius vegetals similars als llits 

de Colatio-Stari d'Eslovènia (Groh, 2007) o Acquasparta d'Itàlia (Monacchi, 

1990-91). Destaca també un coronament de fulcrum amb la representació 

d'una au aquàtica, amb paral·lels a Pompeia o la necròpoli de Sant Llorenç de 

Cremona (Bianchi, 2000b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del llit funerari recuperat a la UAF 2 (Autora: Isabel Pellejero) 
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Cal fer esment específic del lectus de l'UAF 9, del qual ha estat possible 

plantejar una hipòtesi de reconstrucció, atès que en tractar-se d'una cremació 

primària (UF 16) s'ha preservat un gran nombre de fragments, incloent-hi parts 

de l'estructura metàl·lica de les potes i claus o elements de ferro utilitzats per a 

la fixació del bastidor. Respecte al revestiment d'os, la major part de les peces 

pertanyen a les potes, a excepció dels llistons que ornamentaven el marc del 

bastidor. Aquestes es componen de motllures tubulars, discoïdals, cilíndriques 

o toroides, amb elements de transició en forma de rodet. A més, disposem del 

cilindre superior decorat amb figures de les quatre potes, encara que per efecte 

de la cremació algunes representacions estan incompletes. La temàtica dels 

conjunts escultòrics en alt relleu d'aquestes peces està relacionada amb el 

culte a Dionís-Bacus, déu nascut dues vegades i símbol de la immortalitat i 

l'esperança en la vida ultra terrestre. S'identifiquen personatges del thiasos 

bàquic (mènades, silens, éssers alats, etc.) i símbols tradicionalment associats 

a la seva divinitat (tirs rematat amb una pinya, flautes dobles, indumentària de 

nebris de lleopard, etc.). El contingut iconogràfic i la factura de les decoracions 

figuratives d'aquest lectus presenta moltes similituds amb el de la necròpolis de 

l'Esquilino de Roma (Talamo, 1987-88). 

 

 

 

 

 

 

Cilindre figurat del lectus funebris del bustum UF16. 

 

Basant-nos tant en la tipologia dels enterraments com en els aixovars i d'altres 

materials recuperats, els lecti funebris de la necròpolis del mercat de Sant 

Antoni s'inscriuen en un marc temporal comprès a partir de la primera i segona 

meitat del segle I dC. Aquesta cronologia alt imperial estaria d'acord amb la 
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majoria de conjunts que es coneixen fins avui dia a Hispània o altres províncies 

romanes. 

6.1.3.2.2.1. Descripció de les Unitats Funeràries (UF) de cremació 

 

-UF 13 (plànol núm. 57) 

Enterrament practicat a la part posterior de la filera de recintes o àmbits 

funeraris del sector sud de la necròpolis (ENS). Es tracta d’una fossa simple 

d’una possible cremació d’un individu de molt curta edat (UE 2985/20029). El 

conjunt osteològic es troba conformat únicament per uns 45 grs Presenta un 

aixovar consistent en una llàntia de disc de la forma Dressel 18 o 19, que 

permet una 

adscripció cronològica per a la realització d’aquesta sepultura a partir de 

mitjans del segle I dC. 
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Restes de la cremació UF13 documentada a la fossa UE 2911 

 

La fossa (UE 2911) és de planta rectangular orientada nord-oest/sud-est i 

mesura 0,98 m de longitud, 0,52 m d’amplada i 0,30 m de profunditat 

(documentada a una cota superior de 9,17 m snm). Els dos nivells de rebliment 

de la fossa (UE 2985 i UE 20029) han aportat fragments de material ceràmic 

(comuna romana, parets fines i llàntia indeterminades i àmfora tarraconense). 

 

 

-UF 14 (plànol núm. 58) 

Deposició d’una cremació localitzada a la part posterior de la renglera de 

recintes o àmbits funeraris el sector sud de la necròpolis (ENS). Correspon a 

una fossa o loculus (UE 20237) de planta ovalada de 0,69 m de longitud, 0,57 

m d’amplada i 0,14 m de profunditat (localitzat a una cota superior de 9,21 m 

snm). A la part superior s’identifica un fragment de tègula retallada de forma 

rectangular que podria correspondre a les restes de la coberta de la sepultura.  

L’excavació dels nivells de rebliment (UE 20238, 20249 i 20257) ha 

proporcionat un conjunt osteològic conformat solament per dos fragments 

ossis. 
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Hem de destacar que també s’observa la presència de restes faunístiques que 

podrien correspondre a ofrenes alimentàries (ovicàprids). A més, s’hi recuperà 

una vora de comuna africana de cuina del tipus Ostia II, 303, alterada per 

l’acció del foc, i un ungüentari de vidre de la forma Isings 8/28 que permeten 

situar la realització d’aquesta sepultura a partir de mitjans del segle I dC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de la cremació UF14 documentada a la fossa UE 20237 

 

-UF 15 (plànol núm. 59) 

Estructura funerària formada per la deposició de les restes d’una cremació d’un 

individu adult de sexe indeterminat a l’interior d’una fossa simple o loculus (UE 

2699). Aquesta es troba practicada aproximadament a la part central del mur 
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de fonamentació (UE 2433)  del tancament meridional del recinte funerari del 

sector sud de la necròpolis UAF 2 i que, en gran part, s’estenia fora de la seva 

superfície. 

Es tracta fossa de planta circular d’1,18 m de diàmetre màxim i 0,35 m de 

fondària, documentada a una cota superior de 8,58 m snm. L’excavació dels 

tres nivells de rebliment (UE 2700, 2706 i 2710) ha proporcionat restes 

procedents tant de la cremació del difunt com dels elements que 

acompanyaven a aquest en la pira funerària. Així, trobem un conjunt osteològic 

conformat per un total de 52 grs d’ossos; 28 fragments d’os treballat d’un llit 

funerari; 4 fragments de claus de ferro; un petit artefacte de bronze 

indeterminat i fragments de material ceràmic (comuna romana i àmfora 

tarraconense i bètica). A més, es van dipositar un mínim de 5 ungüentaris de 

vidre deformats per l’acció del foc, dos dels quals corresponen a la forma Isings 

8. La realització d’aquesta sepultura s’ha situat a partir de la segona meitat del 

segle I dC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de la cremació UF15 documentada a la fossa UE 2699 

 

-UF 16 (plànol núm. 60) 

Unitat funerària  localitzada a l’interior de l’estructura de cremació UE 2961, 

localitzada a l’interior del recinte funerari UAF 9 del sector sud de la necròpolis, 

que conté les despulles d’una persona adulta de sexe indeterminat. A partir de 
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la disposició de les restes documentades interpretem que correspon a un 

enterrament de cremació de caràcter primari o bustum, és a dir, realitzat en el 

mateix lloc en el qual es va cremar el finat.   

La sepultura, orientada sud-oest/nord-est, consisteix en una fossa de planta 

rectangular (UE 2962) excavada en un sediment de formació natural (UE 20212 

i 20225), amb les parets i el fons alterats per l'acció del foc (UE 2961). Les 

mesures documentes són les següents: 3,10 m de longitud, 2,60 m d’amplada i 

0,50 m d’alçada (documentat a una cota superior de 9,15 m snm). 

El procés d’excavació del bustum ha permès documentar una estratigrafia 

formada per tres nivells, de terres llimoses amb cendra i carbons, 

corresponents a les restes de la cremació de la pira funerària (UE 2877, 2878 i 

2899). Convé subratllar que el rebliment inferior (UE 2899), amb una potència 

d'uns 0,30 m, es compon en la seva major part de cendra i restes in situ dels 

troncs de fusta carbonitzada de la base de la pira funerària, concentrats 

bàsicament vora els costats curts de l’estructura i disposats transversalment 

respecte al seu 

l’eix 

longitudinal.  
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Restes de la cremació UF16 del bustum 2962 

 

En total s’ha 

recuperat 

un conjunt 

ossi de 677,32 

grs 

corresponent a diferents regions anatòmiques, essent les millors representades 

la cranial, el tronc i les extremitats. La qualitat de la combustió, tot i variable, és 

de tipus intens donada la preponderància d’ossos blancs (temperatures 

superiors als 650°C). L’aparent ubicació in situ d’aquestes restes 

antropològiques portà a l’equip d’excavació a procedir a la seva extracció per 

conjunts georeferenciats amb l’objectiu de reconstruir la ubicació espacial de 

cada os. Un cop al laboratori, no obstant això, s’ha pogut determinar que la 

composició osteològica de cada conjunt és del tot variable i aleatòria, sense 

poder afirmar que es tracti de les restes d’un únic individu i sense que s’hagi 

pogut determinar un patró d’ubicació espacial característic.  
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Detall de les restes de la cremació UF16 del bustum 2962 

 

La presència d’ofrenes alimentàries es constata gràcies a l’aparició de restes 

faunístiques (Bos taurus i Sus domesticus). Respecte al material recuperat, 

destaca la presència de nombroses restes cremades d’àmfora bètica (Dressel 

B-C). Una vora d’aquesta producció, que mostra 3 marques o petjades 

d’animal, es trobava segellada amb una tapadora o opercle de comuna 

reduïda. Altrament, es va documentar una tapadora de comuna africana; una 

cassola de comuna africana (Ostia II, 306) i dos gots de parets fines, dels quals 

un correspon al tipus Mayet XXXIV. A banda, trobem gran quantitat de 

fragments d’ungüentaris de vidre fosos per l’exposició a les flames, entre els 

quals un pertany a la forma Isings 26. Finalment, l’excavació dels nivells també 

han aportat uns 754 fragments d’os treballat (més 223,1 grs d’estelles), 102 

claus o elements de fixació de ferro, una tija de ferro i alguns elements de 

bronze que corresponen al llit ornamentat amb aparell figuratiu en el qual 

reposava el difunt en el moment de la cremació. Aquest conjunt d’objectes que 

acompanyaven la cremació del difunt en la pira funerària aporten una 

cronologia a partir de la primera meitat del segle I dC. 

 

-UF 17 (plànol núm. 61) 
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Restes d’una cremació depositada en una estructura funerària (UE 2546) 

documentada a l’interior del recinte funerari del sector sud de la necròpolis UAF 

7, concretament ocupant el quadrant sud-oest d’aquest espai. Es tracta d’una 

cupa del tipus structilis de 2 m longitud, 1,35 m d’amplada i 0,35 m de potència 

conservada, bastida amb blocs de pedres sense desbastar lligats amb morter 

de calç (localitzada a una cota superior de 9,61 msnm). Les restes que ens han 

arribat d’aquest monument funerari, orientat nord-est/sud-oest, corresponen tan 

sols al basament de planta rectangular on es recolzava la coberta o cos 

semicilíndric superior, que fou espoliat. Cal assenyalar que l’angle nord-est es 

troba afectat per la construcció del pilar de la llosa d’estintolament del mercat. 

Cupa del tipus structilis UE 2546 

 

Quant a l’estratigrafia interior, formada principalment per nivells amb gran 

quantitat de carbons (UE 2556, 2559 i 2564), aquesta es trobava forçament 

alterada a causa de l’espoli que va patir l’estructura un cop abandonada la 

necròpolis. No obstant això, aquests estrats han proporcionat les restes 

cremades d’un conjunt osteològic conformat per un total de 130 grs de material 

ossi corresponent a diferents regions anatòmiques d’un individu adult de sexe 

indeterminat, essent la majoritària les extremitats inferiors. La coloració variable 

d’aquestes restes (blanca, marró i negre) denoten temperatures de cremació 

que oscil·larien entre 250°C i >650°C. Hem de destacar que en aquest conjunt 
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osteològic s’ha observat la presència de restes faunístiques (ovicàprids) que 

podrien haver estat cremats com a ofrena o com a part del banquet funerari.  

Entre els materials recuperats, alguns dels quals pertanyen als objectes que 

acompanyaven al difunt, destaquen: diversos fragments de llànties 

indeterminades; 16 claus de ferro i restes d’ungüentaris de vidre dels quals un 

correspon a la forma Isings 82A. Cal assenyalar també la presència d’una 

moneda ibèrica il·legible i un As de Marc Aureli, aquest últim amb una data 

d’emissió de la segona meitat segle II dC. Atesa que la cronologia que aporta 

aquesta moneda no es correspon amb la resta de materials de l’estratigrafia on 

es va trobar, datats a inicis del II dC, s’ha considerat com una intrusió que 

concordaria amb la data de tancament i espoli de les estructures de la 

necròpolis. 

 

-UF 19 (plànol núm. 62) 

Possible bustum (UE 2542) o cremació individual primària d’una persona adulta 

de sexe femení localitzada a l’interior del recinte funerari UAF5 del sector nord 

de la necròpolis. Es tracta d’una estructura de planta rectangular practicada a la 

meitat sud del recinte amb les parets endurides i rubefactades per l’acció del 

foc. Mesura 2,50 m de longitud, 0,97 m d’amplada conservada i 0,15 m 

d’alçada màxima (documentat a una cota superior de 9,55 m snm). Cal dir que 

no és possible establir si aquesta sepultura ocupava tota la superfície del 

recinte,  ja que la seva meitat septentrional es troba tallada per l’excavació d’un 

retall indeterminat o rasa (UE 2563).  
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El conjunt osteològic recuperat està conformat per un total de 920,75 grs 

provinents de 7 unitats estratigràfiques (UE 2536, 2554, 2557, 2562, 2579, 

2585 i 2588). No obstant això, l’acumulació més important de restes òssies 

correspon als 705,51 grs recuperats en el nivell de rebliment (UE 2585) d’una 

petita fossa de planta circular (UE 2587), d’uns 0,10 m de diàmetre, excavada 

en el fons 

de 

l’estructura. Per tant, interpretem que es tracta d’una cremació primària perquè 

les restes del difunt i de l’aixovar es van recollir i dipositar en una fossa ubicada 

en el mateix lloc de cremació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bustum UE 2542 localitzat a l’interior del recinte funerari UAF 5 
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Les estructures anatòmiques presents en aquest conjunt ossi són, per ordre 

d’importància, la columna vertebral, el crani, extremitats inferiors, la cintura 

pelviana, la cintura escapular i les extremitats superiors. La localització de 

l’extrem distal de la símfisi púbica ha permès determinar que es tracta d’una 

dona. Tots aquests elements ossis presenten una coloració blanca (tot i 

l’evident afectació tafonòmica per part de la matriu sedimentària argilosa), 

havent estat sotmesos, per tant a temperatures superiors als 6500C.  
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L’excavació de les diferents unitats estratigràfiques o rebliments vinculats a 

aquesta estructura funerària (UE 2441, 2536, 2554, 2557, 2562, 2579, 2585, 

2588 i 2590) ha permès identificar  objectes que formaven l’aixovar o objectes 

acompanyament del difunt en la pira funerària, que ens aporten una cronologia 

a partir de la segona meitat del segle I dC. Així, s’han recuperat un total de 273 

de fragments d’os treballat corresponen a un llit funerari, 31 claus de ferro i un 

recipient de parets fines de clorofolla d’ou (Mayet XXXIV). A més, s’ha 

documentat la presència de diversos ungüentaris de vidre, molts d'ells 

fragmentats i/o alterats per l'acció del foc, dels quals 3 corresponen a les 

formes Isings 6/28. Finalment, entre el material numismàtic recuperat durant el 

procés d’excavació troben un As de Claudi, amb data d’emissió entre els anys 

41-42, i un As de Faustina. Aquesta última s’ha considerat com una intrusió 

perquè presenta una cronologia més moderna (post. 147) que no correspon 

amb la resta de materials de l’estratigrafia, però concorda amb la data de 

tancament de la necròpoli establerta a partir de la segona meitat del segle II 

dC. 
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Restes de la cremació UF19 del bustum 2542 

 

-UF 23 (plànol núm. 63) 

Urna cinerària dipositada en una fossa de planta circular (UE 20593) localitzada 

aproximadament a la part central del límit o mur de tancament sud-oest del 

recinte funerari UAF10 de sector sud de la necròpolis (documentada a una cota 

superior de 8,92 m snm). Es tracta d’un bol de vidre de costelles corresponent 

a la forma Isings 3a (Morin Jean 68) amb un diàmetre de la vora de 0,12 m i 

una alçada de 0,07 m (UE 20595). El recipient, amb una datació de mitjans del 

segle I dC, es va cobrir o senyalitzar externament per mitjà de dos fragments 

informes d’àmfora de producció tarraconense (UE 20590). 
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L’excavació de l’estrat de rebliment (UE 20594) del bol ha permès identificar les 

restes cremades d’una persona (UE 20620) recollides de la pira funerària de 

forma superficial, atès que el sediment no presenta cendres o carbons. 

S’observa també que els ossos es van dipositar en vertical com plans detonant 

que no hi havia cap patró en la seva disposició. En total s’hi va recuperar 79 grs 

de restes òssies, essent les parts o regions del cadàver més representades la 

del crani, extremitats superiors i columna vertebral. Les dimensions i morfologia 

d’aquestes restes permeten identificar que l’enterrament probablement 

pertanyia a un individu de sexe femení d’edat adulta. A més, també hi havia 

restes faunístiques i 22 fragments d’os treballat d’un llit funerari. Convé 

subratllar que la decoració que mostren algunes d’aquestes peces d’os, 

concretament un cimaci lèsbic, també s’han identificat en les restes del lectus 

recuperat en el rebliment UE 20540 de l’ustrinum UE 20566 (localitzat en el 

mateix recinte funerari), 

fet que permet inferir que 

la cremació del difunt 

probablement es va 

realitzar en aquesta 

estructura. 
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Restes de la cremació UF23 dipositades al bol de vidre UE 20595 

6.2. Les ocupacions i transformacions del territori entre mitjan segle XIV i 
principis del segle XVII (plànol núm. 74) 

Aquest capítol, on es detalla l’evolució de l’ocupació de l'espai entre el final de 

l’edat mitjana i inicis de l’època moderna, s’ha estructurat en tres grans 

apartats. El primer se centra en l’estudi documental i arqueològic de les restes 

del camí del Llobregat, hereu del traçat del ramal costaner de la Via Augusta. 

Els treballs d'excavació van posar al descobert diversos trams d'aquest camí 

amb una cronologia documentada que se situa entre mitjan segle XIV i principis 

del XVII. 

En el segon apartat s’explicarà la presència de les restes constructives d'un 

primer conjunt edilici annex al camí del Llobregat, datat al segle XIV, i de com 

la construcció del tercer recinte emmurallat de la ciutat i del Portal de Sant 

Antoni al darrer quart del mateix segle va precipitar l’expropiació i enderroc 

d’aquest. 

En el tercer s’efectua una descripció de la nova estructuració del territori  a 

partir del segle XV i al llarg del XVI, on es detecta la construcció de dos masos, 

amb parcel·les de terra ben delimitades, relacionats també espacial i físicament 

amb els  murs perimetrals del camí del Llobregat.  Dins d’aquest darrer apartat 

també es farà una menció especial a les estructures hidràuliques destinades al 

proveïment i regadiu, és a dir, pous, dipòsits, canalitzacions i una sínia. 

Finalment, s’explicarà com aquestes propietats novament foren afectades per 

l’ampliació del sistema defensiu de la ciutat a partir de mitjan segle XVII, 

concretament per la construcció del baluard de Sant Antoni. 

 

6.2.1. El camí del Llobregat 
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El camí del Llobregat, o també anomenat via moresca perquè era la que 

conduïa als territoris islàmics entre els segles IX i XII, va ser durant segles el 

camí més important d’accés a la ciutat de Barcelona, tant de personatges i 

autoritats oficials com de mercaderies, ja que s’ubicava en la ruta cap a l’Aragó. 

D’altra banda, com veurem més endavant, també va constituir un dels eixos 

vertebradors més rellevant del desenvolupament urbanístic i econòmic d’aquest 

sector de la ciutat de Barcelona. 

Els treballs arqueològics, efectuats amb anterioritat a la construcció de la llosa 

d’estintolament del mercat, van permetre documentar uns 50 m de longitud 

d’aquest camí. Cal assenyalar que aquest es troba tallat o seccionat en dues 

parts, d’uns 25 m de longitud cadascuna, a causa de la construcció o excavació 

del fossat del baluard de Sant Antoni a mitjan segle XVII. Així, d’una banda, es 

va detectar un primer tram entre els sectors 1000 i 2000 de la intervenció, 

separats entre ells pel mur de façana occidental de la nau sud del mercat i, 

d’una altra, un segon al sector 8000, concretament a l’interior del baluard.  

Traçat del camí del Llobregat a l’interior del mercat 
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La via es troba perfectament flanquejada per dos murs que acotaven un carril 

de circulació de 8 m d'amplada. Alguns trams d’aquests límits es van fer servir 

com murs de façana de les edificacions situades als costats, així com de 

marges de les seves parcel·les terra. Respecte als paviments i preparacions es 

constata una seqüència cronològica que, a l’interior del mercat, com a mínim 

s’inicia al segle XIV i finalitza amb la construcció del baluard a mitjans del segle 

XVII.  

El precedent del Camí del Llobregat cal cercar-lo en l’antic ramal costaner de la 

Via Augusta que, construït a finals del segle I aC, unia les ciutats republicanes 

d'Iluro (Mataró) i Baetulo (Badalona) amb la nova colònia de Bàrcino. A grans 

trets el traçat del camí medieval pel Pla de Barcelona era semblant o igual al de 

la calçada romana. No obstant això, a l’interior del mercat s’ha pogut comprovar 

que ambdues vies no se superposaven i tampoc mostraven exactament la 

mateixa orientació. En aquest sentit, la calçada romana s’introduïa en el mercat 

pel seu costat o perímetre oest, aproximadament a la part central del pati del 

carrer Comte de Borrell, i es dirigia cap a l’exterior en direcció est. Al sud 

d'aquesta via, a una distància màxima d'uns 30 m i amb una orientació molt 

marcada en sentit nord-est/sud-oest, es va identificar el camí medieval que 

discorria a pocs metres de distància del límit meridional de l’actual solar o illa 

del mercat. Sí que sembla evident que totes dues convergien en el sector més 

proper al carrer de Sant Antoni Abat, on en època baix medieval s’emplaçava 

l'antic portal d'entrada a la ciutat.  

Com ja s'ha explicat anteriorment, el tram de ramal costaner de la Via Augusta 

documentat en el mercat es va abandonar a causa d’una sèrie de rierades o 

avingudes d'aigües torrencials  que al segle II dC el varen inutilitzar. Encara 

que arqueològicament no s’ha pogut demostrar, segurament que per aquest 

motiu es va desplaçar uns metres més al sud donant origen a la secció de camí 

medieval que s'ha excavat. 

 

6.2.1.1. Evolució crono-estratigràfica 

L’excavació arqueològica d’aquesta via ha permès documentar una seqüència 

constructiva força complexa que, com era d’esperar, no es correspon o no 
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coincideix al cent per cent en tots els sectors de la intervenció on s'ha localitzat. 

L’heterogeneïtat d’aquesta seqüència és el resultat d’un conjunt de 

circumstàncies, començant pel mateix desgast de la via pel seu ús o per la 

presència d’edificis als costats que provocarien contínues obres de reforma i 

millora. Altres factors que també van influir van ser de tipus mediambiental, 

com per exemple episodis d’avingudes d'aigües torrencials o riuades que 

segurament van provocar desperfectes o danys puntuals que necessàriament 

s’havien de reparar. Finalment, també s’ha de tenir en compte els efectes 

causats per l’enderroc i amortització d’aquest tram de camí i la posterior 

construcció del sistema defensiu d’època moderna   

No obstant això, s'ha pogut establir tres grans fases cronològiques i un darrer 

moment d’abandó i colgament, bàsicament a partir de les característiques 

formals dels seus límits i paviments; dels pocs materials recuperats i, finalment, 

de la documentació històrica. Cal subratllar que cadascuna d’aquestes fases 

poden incloure diversos nivells, tant de paviments com de preparacions. 

Convé recordar que del traçat d’aquest camí tan sols es va eliminar un petit 

tram d’uns 4 m mentre que la resta es preserva sota la llosa post-tesada del 

mercat, encara que no es preveu la seva museïtzació o adequació per a la 

visita. 

  

6.2.1.1.1. Fase prèvia (plànols núm. 83, 92 i 100) 

A l'interior del mercat s’ha documentat que el camí medieval s’emplaçava o 

aprofitava un curs d’aigua natural. A partir de la documentació històrica i dels 

estudis geotècnics (Ventayol, 2009), sabem que el solar objecte d’estudi era 

creuat per la riera de Magòria, abans que es desviés el seu curs a causa de la 

construcció de la muralla de Pere el Cerimoniós. Aquesta riera drenava les 

aigües procedents de la serra de Collserola, a l’antic municipi de Sarrià, i 

desaiguava en la zona pantanosa de l’estany de Cagadell situada al barri del 

Raval. A l’interior del mercat la riera entrava aproximadament per la cantonada 

dels carrers del Comte de Borrell i Manso, procedent del sector nord-oest del 

Pla, i sortia en direcció al carrer de Sant Antoni Abat. 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

265 
 

Els treballs d’excavació han permès identificar parcialment el llit o llera d’aquest 

curs d’aigua en els sectors 1000, 2000 i 8000 de la intervenció (UE 1175, 2377, 

2847, 2848 i 8108). Es tracta d’una depressió amb una secció còncava i un 

fons força irregular localitzat a una cota inferior d’aproximadament 9,00 m snm.  

Aquesta es va crear a partir de l’erosió provocada per l’aigua dels nivells de 

formació natural que des d'època romana es van anant dipositant (UE 1095, 

2378, 2402, 2403 i 8133). Tanmateix el seu curs va afectar o arrasar una part 

de les estructures muraries (UE 2856 i 2858) i rebliments (UE 2852) del curs 

d’aigua o canal interpretat com un eix de centuriació de l’ager de Bàrcino. 

Aquestes evidències ens mostrarien de manera significativa que la formació de 

la riera es dataria en un moment 

posterior, però indeterminat, al 

colgament de les estructures 

romanes.   

L’interior de la llera es trobava 

omplerta per sediments aportats o 

arrossegats compostos principalment 

de còdols, graves de gra fi, sorres i 

llims que contenien algunes restes de 

material constructiu i ceràmic 

d’aspecte rodat (UE 1086, 1088, 

1092, 1093, 2375, 2376, 2849, 2850, 

8109, 8110, 8111 i 8112).  La major 

part dels fragments ceràmics 

recuperats, que es trobaven principalment en els nivells més superficials, 

corresponen a recipients de comunes grises i oxidants,  vidriades monocromes 

i alguns fragments de ceràmica policromada del tipus verd i manganès de 

procedència catalana, que es comença a produir a finals del segle XIII i arriba a 

la seva plenitud màxima a mitjans del segle XIV (González, 2000: 121). 
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Llit o llera del curs d’aigua UE 2378 anterior a la formació del camí 

 

 

6.2.1.1.2. Fase I (plànol núm. 75, 83, 84, 92, 96, 97 i 100) 

Pel que respecta a les primeres restes atribuïbles a la construcció del camí, els 

treballs 

arqueològics han permès identificar els murs perimetrals o marges que, 

orientats nord-est/sud-oest, acotaven un carril de circulació de 8 m d’amplada. 

Aquests, probablement bastits a la primera meitat del segle XIV, també 

realitzaven la funció de delimitació de les parcel·les de terra i edificacions 

situades a banda i banda.  

Quant al mur perimetral del costat de muntanya, s’ha localitzat en tots els 

sectors de la intervenció on es va detectar la presència del camí (UE 1048, 
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2038, 7124 i 8033). En canvi del límit del costat de mar (UE 1115/ 1133) tan 

sols es va documentar al sector 1000, ja que a la resta de la intervenció se 

situa fora dels límits de l’àmbit de l’excavació. A escala constructiva general, els 

murs s’assenten sobre unes banquetes de fonamentació (UE 1057, 2238 i 8045 

en el cas del límit nord-oest i UE 1173 en el sud-est) obrades a partir de la 

tècnica de l’encofrat perdut. Es tracta d’una fàbrica de maçoneria de pedra 

mitjana i petita barrejada amb fragments de maó cuit i unida amb morter de 

calç. Aquestes mostren unes fondàries força variables, entre 0,30 i 0,70 m, que 

segurament responien a una solució constructiva per tal de localitzar el terreny 

més apte o resistent per la seva cimentació. A més presenten unes amplades 

(0,70 m) significativament superiors a la dels murs (entre 0,50 i 0,60 m) per tal 

de donar-hi més estabilitat a la construcció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram del límit septentrional del camí (Sector 1000) 

 

Originàriament els murs o alçats mostren una obra força acurada amb una 

amplada mitjana d’uns 0,55 m i una alçària màxima d’un metre. Aquests es van 

aixecar a partir d’un cos central o nucli format per blocs de pedra irregulars i 

fragments de material constructiu ceràmic barrejats amb morter sorrenc de 

tonalitat ataronjada. El parament exterior, concretament el del costat que dóna 

al camí, es va bastir amb filades més o menys regulars de carreus de pedra de 

Montjuïc disposats majoritàriament en aparell a trencajunt. Els carreus, d’un 
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mòdul o dimensions mitjanes però variables, es mostraven escairats amb el 

seu carejat desbastat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parament del límit 

septentrional del camí (Sector 8000) 

 

A causa de la construcció dels edificis annexos al camí, una part de l’estructura 

d’aquests murs es va modificar substancialment perquè, com s’explicarà més 

endavant, es van fer servir com a fonaments per a la construcció de les façanes 

anteriors o en els seus paraments es van obrir les obertures o portes d’accés 

principals.  

D’aquesta primera fase d’arranjament del camí també s’ha identificat una sèrie 

de paviments (UE 1083, 1084, 1085, 1090, 2372, 2373, 8069, 8070, 8071 i 

8107), nivells de preparació (UE 1087, 1089, 1124, 1131, 1137, 1138, 1139, 

1140,  1144, 2371, 2374, 8098, 8099, 8100, 8101, 8103 i 8105) i vorades (UE 

1091, 2370 i 8106) que cobrien o es trobaven just damunt dels darrers estrats 

de rebliment de la llera de la riera. A escala general, el gruix de les capes de 

paviment i de preparació oscil·la entre els 5 i 10 cm i presenten unes 

característiques formals força similars, amb un clar predomini de l’ús de sorres i 

graves de tonalitat grisenca fortament piconades. En canvi les vorades situades 

als costats dels murs perimetrals del camí es van formar amb sediments 
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llimosos o argilosos amb uns gruixos que podien arribar fins als 40 cm. Aquests 

marges, que feien de contenció del ferm de la calçada, també podien funcionar 

o  perdurar amb més d’una capa de paviment o preparació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment del camí UE 1083-1084 (Sector 1000) 

 

De tots aquests paviments sobresurt la construcció d’un empedrat realitzat amb 

lloses de formes i dimensions variables, col·locades de manera planera i sense 

cap mena d’argamassa per lligar-les (UE 8069). Aquest, documentat a una cota 

superior que oscil·la entre 9,71 i 10 m snm, només ocupa la meitat nord de la 

superfície original de la via, és a dir, uns 4 m d’amplada, i realitza funcions de 

vorera o pas de vianants. La meitat sud, per on probablement devien circular 

els animals i els carruatges, era simplement un nivell de sorres i graves molt 

compactades (UE 8071). Els dos tipus de paviment es troben perfectament 

separats mitjançant una espina central obrada amb lloses o blocs de pedres 

rectangulars ben escairats (UE 8070). 

L’empedrat es localitza al sector 8000 de la intervenció (concretament a 

l’interior del baluard), mentre que a la resta de trams documentats, com ja s’ha 

comentat, a tot estirar es van dipositar tan sols nivells de sorres i graves 

compactades. El fet que només es documenti empedrada aquella porció de la 

via podria indicar que es tracta d’un trajecte de molt trànsit i activitat, 

segurament per la seva proximitat, d'una banda, del portal d’entrada a la ciutat 
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i, d'una altra, com veurem més endavant, d’un edifici annex al costat de 

muntanya del camí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empedrat del camí UE 8069 (Sector 8000) 

 

A escala documental, tenim constància que entre els anys 1349 i 1351 el 

Consell de Cent va dur a terme obres de millora de la via que anava des del 

portal de la Boqueria a la porta d'en Cardona o d'en Colom29 (Cubeles, 2001: 

                                                           
29 Es tracta d’un portal previ al de Sant Antoni i a la construcció del recinte emmurallat 
que tancava l’actual barri del Raval al darrer quart del segle XIV. Respecte a la 
presència de portals sense que forçosament la muralla estigués construïda, s’ha 
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132). Aquests treballs van consistir bàsicament en el pavimentat o empedrat 

dels camins d'accés a la ciutat per tal de facilitar la circulació. Aquesta 

informació sembla que coincideix amb les dades cronològiques obtingudes a 

partir de l’estratigrafia i els materials recuperats en el procés d’excavació 

d’aquest paviment. 

Del conjunt de materials ceràmics recuperat en el procés d’excavació dels 

nivells de circulació corresponents al primer període de construcció del camí 

destaquen les restes de vaixelles de vidriat plumbífer monocrom; altres amb 

decoració policromada del tipus verd i manganès de producció catalana i algun 

fragment de blava de procedència valenciana. D’altra banda, també trobem un 

diner de Barcelona de Jaume II (1291-1327). Aquests material ens permeten 

situar aquesta fase constructiva a partir de mitjan segle XIV.  

 

6.2.1.1.3. Fase II (plànols núm. 83, 92 i 100 

La segona fase identificada presenta un gran nombre de nivells de paviment 

(UE 1067, 1069, 1070, 1071, 1073, 1075, 1076, 1078, 1079, 2352, 2355, 2357, 

2364, 2367, 2369 i 8067), preparacions (UE 1072, 2356, 2359 i 2360) i  

vorades (UE 1074, 1077, 1080, 1068, 2351, 2353, 2358, 2365, 2361 i 2368).  

Aquesta proliferació de capes, principalment als sectors 1000 i 2000, s’hauria 

de relacionar directament amb dos factors: d’una banda, els habitants dels 

nous edificis annexos al camí, bastits en aquest període, segurament que es 

preocupaven o es veien obligats a arranjar periòdicament els paviments més 

propers a les seves propietats per aquesta forma facilitar la circulació i accés 

dels vehicles de tracció animal.  D'altra banda, el nou recinte emmurallat, a 

banda d’ampliar la defensa de la ciutat, feia funcions de dic de contenció de les 

inundacions provocades per  les rieres que baixaven del Pla de Barcelona cap 

al mar. És per aquest motiu que la força de les aigües torrencials, en la  majoria 

de vegades, no afectava l'interior de la ciutat però sí que podia provocar danys 

importants a l’exterior de les muralles així com a les edificacions extramurs o 

camins d'accés que, en principi, s’anirien  reparant (Sanz, 1988). 

                                                                                                                                                                          
plantejat també pel segon recinte emmurallat de la ciutat (Huertas, 2000: 17), però en 
aquest cas probablement no responia a motivacions de caràcter defensiu, sinó més 
aviat de tipus tributari o de control del territori. 
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En referència a la composició dels  paviments de la via d’aquesta fase, amb 

uns gruixos d’entre 5 cm i  40 cm, majoritàriament predominaven capes de 

sorres i graves molt compactes. Però a diferència del període anterior, també 

s’ha identificat alguns paviments més elaborats que configuren una mena de 

rudus, bastits amb blocs de pedres de mitjanes dimensions o còdols disposats 

horitzontalment barrejats amb sorres i graves molt sòlides (UE 1070/1071, 

1067/1069 i 2352). Pel que respecta a les preparacions i vorades, les seves 

característiques formals i potències eren les mateixes o força similars a les 

documentades anteriorment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment del camí UE 1070-1071 (Sector 1000) 

 

L’excavació d’aquesta estratigrafia ha proporcionat un petit conjunt de 

fragments de ceràmica entre els quals, a banda de les produccions vidriades i 

comunes oxidades i reduïdes, destaquen la pisa o ceràmica decorada. 

D’aquest grup s’ha identificat fragments de plats i escudelles de blava gòtica de 

procedència valenciana; del tipus verd i manganès català; de blava gòtica de 

Barcelona i de reflex metàl·lic de producció catalana. Aquests materials ens 

permeten establir una cronologia per aquesta fase que va des d’inicis del segle 

XV fins al segle XVI. 

A banda d’aquest material, cal assenyalar que també s’han recuperat quatre 

ferradures (UE 1067, 1071 i 2352) que ens donen una clara imatge de l'ús de la 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

273 
 

via.  Aquests elements de ferro, que permetien a l’animal agafar-se millor a 

terra i també evitaven el desgast de les ungles, van facilitar la substitució dels 

bous per cavalls en el transport terrestre, així com en determinats treballs 

agrícoles, augmentant d'aquesta forma la velocitat dels desplaçaments.  

 

6.2.1.1.4. Fase III  (plànols núm.79, 83, 84, 92 i 100 

Finalment, els treballs arqueològics han permès identificar una darrera fase o 

moment constructiu amb anterioritat a l’amortització d’aquest tram de camí a 

causa de la construcció del sistema defensiu d'època moderna. En aquesta es 

constata una reducció considerablement del nombre tant de paviments, de fet 

tan sols es documenta un (UE 1062/1063, 2057 i 8032), com de preparacions 

(UE 1064, 1065, 1066, 2066, 2349 i 2350) i vorades (UE 1068, 2345 i 2346). La 

cota superior d'aquesta seqüència estratigrafia se situa entorn de 11 m snm, 

fins i tot en algun sector arribant als 11,50. Com a fet indicatiu del recreixement 

acumulatiu de la cota de circulació del camí al llarg de totes les fases, cal 

assenyalar que aquest darrer paviment cobria parcialment la part superior 

d'alguns trams dels límits o murs que el flanquejaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capa de rodament o paviment del camí UE 1062-1063 (Sector 1000) 
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A escala constructiva, les preparacions i vorades no pateixen cap canvi 

respecte a les fases anteriors, mentre que el paviment es va fer a partir de 

petits blocs de pedres i còdols lligats amb graves i argiles molt compactes. Cal 

destacar que el tram situat al sector 1000, en la seva capa de rodament (UE 

1062/1063), s’identifiquen traces de morter de tonalitat ataronjada que, 

segurament, es van generar en el transcurs dels treballs d’enderroc d’un edifici 

o casa annexa al camí.  

D’altra banda, al sector 7000 de la intervenció, en concret just a l’angle del 

mercat delimitat pels carrers Manso i Comte d’Urgell, documenten una 

estratigrafia relacionada amb aquesta darrera fase d’ús del camí, encara que 

restava fora del seu perímetre. Es tracta, en primer terme, del mur UE 7094 

(assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 7111) que es disposava 

paral·lelament a l’exterior del tancament del costat de muntanya de la via (UE 

7124), separats per una distància d’uns 2,45 m. L’estructura es va bastir amb 

blocs de pedra irregulars i fragments de material constructiu lligats amb morter 

de tonalitat ataronjada. Documentada a una cota d’11,13 m snm, conserva uns 

4,9 m de longitud documentada, 0,60 m d’amplada i 0,16 m de potència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur UE 7094 possiblement relacionat amb el camí (Sector 7000) 

 

En segon lloc, en l’espai delimitat pels dos murs, s’identificà una regularització 

per mitjà de l’abocament de terres (UE 7110, 7109, 7108, 7107, 7112, 7114, 
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7117, 7118, 7119 i 7122) que, a banda de formar el nivell constructiu del mur 

UE 7094, es va dipositar damunt de l’amortització de la darrera fase 

constructiva del mas o edifici que se situava en aquesta banda del camí (en 

concret a l’interior dels àmbits A7 i A8).  Sobre el nivell de regularització trobem 

la preparació (UE 7106) d’un paviment o empedrat, aquest últim format per 

còdols i petits blocs de pedra disposat de forma planera (UE 7102). Aquest 

presenta una forta inclinació o pendent en sentit nord-est/sud-oest, amb unes 

cotes superiors que oscil·len entre els 11 i 10,84 m snm.  

La disposició de forma paral·lela del mur UE 7094 respecte al marge del camí i 

el fet que la cota del paviment UE 7102 coincidia amb el darrer paviment de la 

via, ens fa pensar que aquestes estructures podrien haver estat relacionades 

però, amb les dades obtingudes del procés d’excavació, no podem determinar 

la seva funcionalitat concreta. 

Pel que respecta als materials recuperats en els nivells d’aquesta fase, a més 

de la presència de ceràmiques residuals dels segles XIV-XV, com són del tipus 

verd i manganès català o la blava gòtica de Barcelona, trobem ceràmica de 

reflex metàl·lic de producció catalana decorada amb motius geomètrics fets 

amb “pinzell i pinta” i ceràmiques blaves catalanes del tipus policroma i d’orles 

diverses. Del conjunt de restes també cal destacar que s’han exhumat alguns 

fragments de ceràmica italiana del tipus blau berettino: calligrafico a volute tipus 

C. Aquests materials permeten datar aquesta fase entre les darreries del segle 

XVI i la primera meitat del segle XVII. 

 

6.2.1.1.5. Fase IV (plànols núm. 83, 92 i 100 

Com ja s’ha apuntat anteriorment, la construcció del baluard de Sant Antoni  a 

mitjan segle XVII va motivar l’amortització del tram de camí documentat a 

l’interior del mercat. En el cas dels sectors 1000 i 2000 damunt de les seves 

restes es va alçar el camí cobert (UE 1039) i el glacis (UE 2031) 

respectivament. D’altra banda, a la part central, es va seccionar a 

conseqüència de la trinxera constructiva de la contraescarpa (UE 1042) i de 

l’excavació del fossat del sistema defensiu (UE 1045). Finalment, al sector 
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8000 es va cobrir amb una anivellació (UE 8031) i posteriorment es va tallar per 

efectuar el terraplè interior del baluard (UE 8028).  

 

6.2.2. Conjunt edilici del segle XIV – Edifici 1 (plànol núm. 75) 

En època baix medieval l’espai on s’emplaça el mercat de Sant Antoni i els 

seus voltants es caracteritzaven per un paisatge merament rural on abundaven 

els camps de conreu, horts, vinyes, pous, sínies... així com senders i camins 

que menaven cap a la ciutat, dels quals, com ja hem vist anteriorment, el més 

rellevant era el camí del Llobregat. Aquests elements configuraven un 

panorama ben definit on començaren a construir-se edificis de serveis com 

hospitals i convents, així com cases o llocs d’hàbitat menors que foren tancats 

amb murs perimetrals de tàpia per protegir-les i delimitar-ne les parcel·les de 

terra.  

Certament els treballs arqueològics han permès recuperar diverses estructures 

i nivells corresponents a un edifici (Edifici 1) documentat parcialment entre els 

sectors 7000 i 8000 de la intervenció. Aquest se situa al costat de muntanya del 

camí del Llobregat i a pocs metres de distància del portal d’entrada a la ciutat, 

conegut en aquesta època com d’en Colom o Cardona i, posteriorment, un cop 

construït el tercer recinte emmurallat de la ciutat, com de Sant Antoni.   
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Restes constructives de l’Edifici 1 (Sector 7000) 

 

A escala general, l’edifici resultat del procés acumulatiu de reformes i 

ampliacions efectuades des d’un moment indeterminat del segle XIV fins al 

darrer quart de mateix segle, presenta en conjunt una planta rectangular (de 

23,50  x 12,40 m de costat) orientada nord-est/sud-oest. S’ha de dir que les 

restes mostren una continuïtat en direcció nord-est, fora dels límits de l’actual 

mercat, i per tant, no es pot descartar l’existència de la presència de més 

estructures, siguin del propi edifici o annexes a aquest. 

Respecte als seus murs de tancament, s’ha documentat la seva façana 

principal (UE 8033); la façana posterior (UE 7017, 7036 i 7083); el tancament 

lateral occidental (UE 8034 i 8035) i, finalment, pel que fa a la façana lateral 

oriental, aquesta no es va poder localitzar, perquè restava fora de l’àrea 

intervinguda. El gruix d’aquests murs oscil·la entre 0,50 i 0,60 m i presenten 

diferents fàbriques depenent de la fase constructiva en què van ser bastits.  
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En els paraments d’aquestes façanes o tancaments es van practicar obertures 

de diverses dimensions i tipologies. Es tracta de tres portes: dues situades a la 

façana principal (UE 8047 i 8080), orientades vers al camí del Llobregat, i una a 

la façana posterior (UE 7018). S'ha de tenir present la possibilitat que 

haguessin més entrades en els trams de murs que no s'han pogut documentar, 

ja sigui perquè restaven fora de l'àmbit dels treballs arqueològics o perquè es 

trobaven afectats pels fonaments de l’edifici del mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes constructives de l’Edifici 1 (Sector 8000) 
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A conseqüència del nivell d’arrasament de les estructures localitzades 

desconeixem si aquest edifici mostra un desenvolupament en alçada, a més 

tampoc no s’ha identificat cap evidència d’una escala. L’espai que ens ha 

arribat, que correspondria a la planta baixa en el cas que hi haguessin més 

nivells, està dividit en un mínim de sis cossos paral·lels entre ells i 

perpendiculars al mur de façana principal. Aquests es van subdividir en un 

mínim d’onze àmbits delimitats per parets mitgeres de característiques 

constructives força similars. En els paraments d’alguns d’aquests murs es van 

conservar les restes constructives de portes de comunicació interior entre 

àmbits, bàsicament els llindars i les pollegueres amb els eixos de l’encaix de 

les fulles de fusta de les portes (UE 7030, 7132, 8042 i 8072). Com en el cas 

dels accessos principals, no es pot descartar la presència de més obertures a 

les mitgeres en els trams que no s’han pogut documentar.  

Planta amb els àmbits documentats a l’Edifici 1 

 

A l’exterior de l'edifici, concretament en el parament del mur de façana 

posterior, se li adossaven dos murs perpendiculars (UE 7034 i 7035). Paral·lels 

entre ells delimiten un espai del qual no podem concretar la seva extensió i 
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funcionalitat concreta. Cal dir que aquests es troben seccionats per la 

construcció de la trinxera o retall del rebliment intern de la cara nord del baluard 

(UE 7003).  

Quant a l'estratigrafia, en la major part dels àmbits la seqüència estava formada 

pel nivell d'enderroc que cobria les restes de les preparacions o paviments de 

morter de calç i, per sota, un estrat de llims de formació natural on es van 

practicar les trinxeres constructives dels fonaments dels murs de tancament i 

dels envans. Convé destacar que a l'interior d’aquests àmbits no es va 

recuperar cap element que ens permeti precisar la funcionalitat d'aquest edifici. 

Per tant de moment, i també a falta de documents històrics que ens aportin 

més informació, no podem afirmar si es tracta per exemple d'un mas o d'un 

hostal. 

 

6.2.2.1. Evolució crono-estratigràfica 

 

6.2.2.1.1. Fase I (plànols núm. 76, 81, 82, 83 i 84) 

En primer lloc, s’ha documentat un conjunt inconnex d’estructures format per 

dues fonamentacions i una fossa que corresponen a la fase més antiga 

documentada en aquest sector de la intervenció. L’escassa quantitat de 

materials arqueològics recuperats i de relacions estratigràfiques documentades 

entre aquests elements no han permès establir si es van erigir i/o funcionar al 

mateix moment. Tampoc ha estat possible determinar l’extensió i estructuració 

interna d’aquesta fase constructiva, més enllà d’establir el camí del Llobregat 

com el seu límit sud-est i probablement el mur UE 7021/7026 com el tancament 

nord-oest.  Sí que sembla segur que les restes s’amortitzaren amb anterioritat 

al bastiment de l’edifici de la Fase II. 

La primera estructura muraria correspon a una fonamentació (UE 8077) que se 

situa a l’extrem nord-est del sector 8000, concretament a l’interior de l’habitació 

A1 de l’edifici de la següent fase. Es disposa a uns 0,60 m de distància i de 

forma més o més paral·lela a la traça del límit del camí (UE 8033) i mesura una  

longitud documentada de 3 m (l’extrem nord-est s'estenia per sota dels talussos 

de l'obra), una amplada de 0,80 m i una alçada de 0,26 m. L’estructura es va 
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bastir amb pedra o còdols sense treballar disposades formant dues filades, 

separades per un nivell d'argiles, i sense argamassa per lligar-los. Aquesta 

estructura podria estar relacionada amb una altra que se situa al sector 7000 

(per sota de l’àmbit A8), concretament a uns 7 m de distància en direcció nord-

est. Ubicada també al costat del límit del camí, s’hi identifica una acumulació de 

còdols i petits 

blocs de pedres 

disposats de forma planera i amb una base o solera de graves (UE 7128).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonamentació indeterminada UE 8077 (Sector 8000) 

 

El procés d’excavació de l’estratigrafia relacionada amb aquesta estructura no 

ha permès identificar cap nivell de circulació corresponent al seu moment de 
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construcció. Tan sols s’ha pogut establir, d’una banda, que la seva trinxera 

constructiva (UE 8122) es troba practicada en un estrat d'argiles de formació 

natural (UE 7130 i 8123) i, d’una altra, que es va cobrir amb nivells (UE 7027, 

8076 i 8078) que regularitzaven l’espai per tal de construir l’edifici de la següent 

fase.  

Situat més al nord, a l’extrem sud-est del sector 7000 (per sota dels àmbits A2, 

A5 i A6), es conserva un tram de mur (UE 7021/7026) afectat per les trinxeres 

constructives les parets mitgeres UE 7019 i 7020 de l’edifici de la Fase II. 

Mesura uns 6,30 de longitud documentada, 0,60 m d’amplada i un màxim de 

0,70 m d’alçada conservada. Aquest (assentat sobre la banqueta de 

fonamentació UE 7086) mostra una orientació nord-est/sud-oest i, per tant, 

també es disposa paral·lel al límit del camí (UE 8033) i a la fonamentació UE 

8077. A escala constructiva, els paraments o aparells es van obrar amb blocs 

de pedra irregulars de mitjanes dimensions mentre que el cos intern consistia 

en una argamassa de morter sorrenc de tonalitat beix.  

Les tasques d’excavació han permès documentar el nivell de circulació associat 

al moment constructiu del mur (UE 7088 i 7089).  Les cotes superiors d’aquest 

estrat ens mostren que l’interior del possible àmbit o edifici que delimita aquest 

mur se situa al seu costat sud-est. En aquest punt, on el terreny es troba 

rebaixat, es va detectar una regularització de l’espai per mitjà de l’abocament 

de terres (UE 7022, 7024, 7025, 7027) que cobrien un estrat de formació 

natural (UE 7028) i sobre les quals es va realitzar el bastiment de l’edifici 

corresponent a la següent fase. Durant els treballs d'excavació d'aquests 

nivells, concretament de la UE 7027, es va recuperar un fragment de 

polleguera abocat que ens indicaria la possible presència d'una porta o accés 

relacionada amb aquesta estructura.  
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Pel que respecta al retall, a l’interior del futur àmbit A2 (sector 8000), es va 

excavar parcialment una fossa de planta circular, amb un diàmetre d’1,60 m,  i 

secció globular que s’ha interpretat com una estructura d’emmagatzematge o 

sitja (UE 8124). Practicada en un nivell de formació natural (UE 8051), al seu 

interior es van identificar dos estrats de rebliment: el primer compost 

bàsicament de cendres (UE 8050) i el segon per blocs de pedres de grans 

dimensions (UE 8102).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possible estructura d’emmagatzematge o sitja UE 8124 

Per establir 

la 

cronologia d’aquestes estructures, com ja s’ha comentat anteriorment, no 
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disposem de moltes dades perquè no es conserva la totalitat de l’estratigrafia 

associada a causa dels rebaixos i regularitzacions efectuades en la fase 

posterior. Tot i això en els nivells d’amortització cal destacar la presència 

d’alguns fragments de ceràmica de producció de pisa arcaica i altres decorats 

en verd i manganès, que ens proporciona una datació poc precisa entre finals 

del segle XIII i mitjans del segle XIV.  

 

6.2.2.1.2. Fase II (plànols núm. 77, 81, 82, 83 i 84) 

En una segona fase constructiva, datada també al segle XIV, es va bastir un  

edifici de planta més o menys quadrada (de 12,37 x 13,70 m de costat) adossat 

al límit del costat de muntanya del camí del Llobregat. Les tasques 

arqueològiques han permès localitzar gran part dels murs perimetrals d’aquesta 

construcció, així com de les parets mitgeres i dels nivells constructius i de 

circulació dels àmbits interns, malgrat que no es va poder determinar quina 

seria la seva funcionalitat.  

El perímetre de l’edifici presenta dues façanes principals: la situada al sud-est 

que es correspon al límit del camí (UE 8033) i al nord-oest la posterior (UE 

7017), ambdues amb una orientació nord-est/sud-oest. A aquests murs se’ls 

adossaven les façanes laterals que, amb una orientació nord-oest/sud-est, es 

disposaven al costat nord-est (UE 7020) i al sud-oest (UE 8034/8035). L’interior 

d’aquest perímetre presenta dues parets mitgeres (UE 7019/8037 i 7023/8036) 

que divideixen l’espai en tres cossos perpendiculars respecte a les façanes 

principals. Mentre que la crugia central (A2) era un espai diàfan (amb una 

amplada interior de 2,46 m), la situada al costat sud-oest (6,10 m d'amplada) es 

troba compartimentada mitjançant una paret mitgera (UE 8054) que el dividia 

transversalment en dues parts (A3 i A4). Quant a l'altre cos lateral (5,10 m 

d'amplada), en aquest cas no s’ha pogut documentar cap subdivisió interna, 

però se suposa que la seva distribució era simètrica a la crugia sud-oest i, per 

tant, també podia haver tingut un parell d’àmbits (A1 i A5).  

A escala constructiva, aquestes estructures es van bastir a partir d’unes 

fonamentacions (UE 8045, 7039, 7043, 8089/8091, 7041/8081, 7045/8083 i 

8087) utilitzant la tècnica de l’encofrat perdut. Els materials emprats en la seva 
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construcció van ser blocs de pedra local de sense treballar, de mides variables, 

disposats irregularment i lligats amb morter de color ataronjat i textura sorrenca. 

Cal assenyalar que els fonaments dels tancaments perimetrals mostren una 

major amplada (al volant dels 0,70 m) que el gruix dels murs (entre 0,50 i 0,60 

m), per tal de repartir el pes sobre més superfície de terres i d'aquesta forma 

aconseguir una major estabilitat.  

Respecte als murs del conjunt edilici, com ja s’ha comentat anteriorment, 

destaca el fet que la façana principal (UE 8033) es fonamenta en un tram d’uns 

13,70 m del límit o tancament del costat de muntanya del camí del Llobregat. 

Els seus paraments es van bastir amb filades de carreus de pedra de Montjuïc, 

de mida variable, disposats en aparell a trencajunt. En canvi el cos central 

estava format per una argamassa de morter de calç amb petits blocs de pedres 

irregulars i fragments de maons i teules.  

A la meitat d’aquesta façana es va documentar les evidències de l’existència de 

la porta principal de l'edifici (UE 8047) que dóna accés al cos central (A2), amb 

2,15 m de llum i una alçada conservada que no arriba als 0,50 m. En aquesta 

mateixa façana trobem una porta secundària (UE 8080), amb 1,40 m de llum, 

que permetia un accés directe des del camí vers a l'interior d'un dels dos 

àmbits (A1) del cos lateral de l'edifici situat al nord-est. El seu estat de 

conservació era força precari, ja que tan sols es va poder documentar el 

negatiu de la pedra del  llindar i la primera filada de carreus per bastir els 

brancals. Cal assenyalar que el nivell de circulació d’aquesta obertura se situa 

a una cota més elevada en relació amb el paviment o empedrat del camí (UE 

8069), concretament uns 0,40 m. Per aquesta raó damunt del paviment es va 

construir un esglaó o banqueta (UE 8073), amb la mateixa longitud que la 

porta, per tal de salvar aquesta alçada.  

La façana posterior (UE 7017), amb una longitud documentada d’uns 8,80 m, 

tan sols conserva la primera filada del parament de carreus que no arriba als 

0,40 m d’alçària. A la part central del mur s’han detectat les evidències d'una 

obertura (UE 7018)  que, com en el cas de la UE 8047, també permetia l'accés 

directe al cos o crugia central de l'edifici (A2). L'obertura presenta 1,80 m de 

llum i conserva algunes peces del marxapeu que es va obrar amb maons cuits 

lligats amb morter de calç de tonalitat ataronjada.  
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Porta tapiada de la façana anterior UE 8047 (Sector 8000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta de la façana posterior UE 7018 (Sector 7000) 

 

Quant a les façanes laterals, s’ha identificat un tram d’uns 5,80 m de longitud 

de la paret nord-est (UE 7020) i aproximadament uns 8,15 m de l’oposada (UE 

8034/8035). Constructivament no difereixen de la resta de façanes de l’edifici, 

però sí que cal subratllar que en els trams conservats no es va documentar cap 

porta o obertura.  



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

287 
 

En el cas de les parets mitgeres, es va enregistrar un pany d’uns 6,36 m de la 

UE 7019/8037, un total de 4,90 de la UE 7023/8036 i, finalment,  5 m  de la UE 

8054. Aquestes, com també les façanes, es van aixecar a partir d’un cos 

central o nucli format per blocs de pedra irregulars i fragments de material 

constructiu ceràmic barrejats amb morter sorrenc de tonalitat ataronjada. Els 

paraments exteriors es van bastir amb filades més o menys regulars de carreus 

de pedra de Montjuïc disposats majoritàriament en aparell a trencajunt. Els 

carreus eren d’un format relativament petit i es mostren escairats amb el seu 

carejat desbastat i lligats amb morter de calç barrejat amb sorra.  

Els treballs arqueològics han permès identificar dues portes practicades en el 

tram de mur longitudinal UE 8036 que comuniquen els àmbits A3 i A4 amb el 

cos central de l'edifici (A2). La primera d'elles (UE 8042), amb uns 0,85 m de 

llum, se situa a l’angle nord-est de l'habitació A3 i conserva als costats les 

pollegueres amb els encaixos de les fulles de fusta, fet que permet afirmar que 

es tracta d'una porta de doble fulla que s'obria cap a la part interior de l'àmbit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta o accés UE 8042) situada a l’angle nord-est de l'habitació A3 

 

Respecte a la segona (UE 8072), que s'emplaça a l’angle sud-oest de 

l'habitació A4 i presenta 0,95 m de llum, trobem, d'una banda, el marxapeu o 

llindar bastit per un bloc de pedra monolític ben escairat i, d'una altra, la 

primera filada dels carreus dels brancals.  
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Porta o accés UE 8072 emplaça a l’angle sud-oest de l'habitació A4 

 

En aquesta mateixa paret, just a l’extrem que s’adossa al mur de façana UE 

8033, es va documentar l’estructura UE 8046 (assentada sobre la fonamentació 

UE 8119) que s’interpreta que podria tractar-se del pilar o basament d’un arc. 

Aquesta presenta una planta rectangular (0,60x0,55 m de costat i 0,30 m de 

fondària) i es va obrar amb blocs de pedra ben escairats de mitjanes 

dimensions lligats amb morter de textura sorrenca i tonalitat ataronjada.  

Per últim, als extrems de la mitgera transversal UE 8054 es van identificar dos 

basaments (UE 8085 i 8086) bastits amb blocs de pedra sense escairar i lligats 

amb morter de calç amb sorra. En el cas de l'estructura UE 8085 (assentat 

sobre la fonamentació UE 8115) mesura una longitud de 0,50 m, una amplada 

de 0,60 m i una alçada conservada de 0,18 m i es recolza al mur de tancament 

lateral de l'edifici UE 8036. Pel que respecta al basament UE 8086 (assentat 

sobre la fonamentació UE 8117), aquest mesura 0,50 m de longitud, 0,53 m 

d'amplada i 0,36 m d'alçada i es recolza en la paret mitgera UE 8034. Aquests 

elements podrien correspondre als suports dels brancals d'una gran obertura, 

amb gairebé 4 m de llum, que connecta els àmbits A3 i A4. 

Els treballs d’excavació de l’estratigrafia dels àmbits del conjunt edilici han 

permès interpretar que els murs de maçoneria amunt descrits, o una part d’ells, 

correspondrien a uns sòcols sobre els quals es van aixecar murs de terra 
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obrats amb la tècnica constructiva de la tàpia. En els nivells d’enderroc es van 

identificar alguns panys d’aquestes parets o alçats que, dipositats 

horitzontalment cara avall, es van bastir a partir de la superposició de capes de 

terra, d’uns 7-10 cm de gruix, intercalades amb abeurades de morter de calç 

per donar-li més consistència.  

A continuació es detallaran les característiques morfològiques com també 

l'estratigrafia identificada i documentada en el procés d'excavació de cadascun 

dels àmbits corresponents a aquesta fase constructiva: 

A1 

Es tracta d'una habitació on tan sols es va documentar un pany del mur de 

tancament sud-est (UE 8033) i de la mitgera localitzada al sud-oest (UE  8037). 

Suposadament també es trobaria formada pel mur UE 7020 al nord-est i per 

una mitgera transversal al nord-oest, que no es van poder localitzar perquè es 

troben sota el talús de seguretat situat al costat del fonament de la façana de 

l’edifici del mercat. D’altra banda, es va identificar una porta d'accés (UE 8080) 

encarada al camí del Llobregat i a tocar de l'angle sud-est de l'habitació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell de preparació o paviment de morter de calç UE 8044 de l’A1 

 

El procés d’excavació ha permès identificar, sobre el nivell de regularització 

(UE 8076) que amortitzava l’estructura muraria de la fase anterior (UE 8077), 
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les restes d’una preparació o paviment de morter de calç (UE 8044) que 

correspon a l’únic nivell de circulació documentat en l’interior d’aquest àmbit. 

Aquesta capa se situa a una cota superior de 10,15 m snm.   

A2  

Aquest cos o àmbit, que presenta una planta de morfologia rectangular d'uns 

28 m2, es localitza entre els sectors 7000 i 8000. Cal assenyalar que la seva 

part central se situa sota els talussos de seguretat localitzats als costats del 

fonament de la façana del mercat i, per tant, no es va poder excavar. En tot 

cas, es van identificar alguns trams dels costats llargs (UE 7023/8036 i 

7019/8037), orientats nord-oest/sud-est, i la totalitat dels tancaments curts que 

corresponien als murs de façana anterior i posterior (UE 8033 i 7017). Pel que 

respecta a les obertures, d’una banda, a la paret mitgera UE 7023/8036 es van 

practicar dues obertures (UE 8042 i 8072) per accedir-hi als àmbits A3 i A4. 

D’altra banda, es va documentar una porta d'accés a l'edifici a cadascuna de 

les façanes principals (UE 8047 i 7018).  

En aquest cas no es va localitzar cap nivell de preparació o de paviment 

relacionat amb aquests murs perquè segurament foren espoliats en el moment 

de l’enderroc de l’edifici. L’excavació sí que ha permès documentar, tant al 

sector 7000 com al 8000,  el nivell de circulació corresponent a la construcció 

de l’àmbit (UE 7015 i 8048).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell de circulació UE 8048 corresponent a la construcció de l’àmbit A2 
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Es tracta d’un estrat compost bàsicament d’argiles de color marró amb 

fragments de material constructiu, majoritàriament teules, que es localitza a una 

cota superior que oscil·la entre 10,48 i 10,65 m snm. Barrejats amb el sediment 

també es van recuperar fragments ceràmics amb la presència de produccions 

de pisa arcaica decorada en verd i manganès, característics d’aquest període.  

A3 

Pel que fa a aquest àmbit, es tracta d'un espai de planta més o menys 

quadrada amb una superfície aproximada d'uns 21 m2. Es troba format pels 

murs UE 8033, 8036, 8054 i 8035 i per la porta UE 8042, localitzada a tocar de 

la cantonada nord-est de l'habitació i que comunica amb el cos central de 

l'edifici (A2). Cal destacar que probablement també hi havia un accés directe 

amb l'àmbit A4 mitjançant una possible obertura practicada en el mur UE 8054, 

de la qual tan sols s'han conservat els basaments dels brancals (UE 8085 i 

8086). 

En general tant les estructures com l’estratigrafia documentada es troben força 

afectades per les trinxeres constructives de les fonamentacions d’un edifici del 

mercat (UE 8003). Respecte a l’estratigrafia, en primer lloc, es va excavar una 

sèrie de regularitzacions (UE 8059, 8096), algunes en forma d’abocaments (UE 

8094/8104/8114) per tal de reblir una depressió del terreny (UE 8095). Sobre 

aquest anivellament es va realitzar un paviment de morter de calç (UE 

8052/8056), localitzat a una cota superior d’uns 10,25 m snm. En aquest nivell 

també es van recuperar alguns fragments de ceràmiques de produccions de 

pisa decorada en verd i manganès, que ens permet datar aquesta fase en un 

moment poc precís dins del segle XIV. 

A4 

D'aquesta habitació es va localitzar íntegrament la paret mitgera UE 8054 i de 

forma parcial els tancaments UE 7017, 7023 i 8034, ja que bona part d’aquests 

es troba sota els talussos de seguretat localitzats als costats del fonament de la 

façana del mercat. Presenta una planta rectangular amb una superfície d'uns 

30 m2. A tocar de l'angle sud-est es va localitzar la porta d'accés (UE 8072) a la 

crugia central de l'edifici (A2). Com ja s'ha explicat anteriorment, probablement 
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també comunica amb l'àmbit situat al nord-oest (A4) mitjançant una porta 

practicada en la mitgera UE 8085.  

Quant a l’estratigrafia relacionada amb aquest moment constructiu, tan sols  es 

va 

identificar a una cota de 10,50 m snm un estrat de regularització de composició 

homogènia format d’argiles de color marró (UE 8055).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrat de regularització UE 8055 documentat a l’àmbit A4 

 

A5 
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Espai delimitat pel mur de façana posterior UE 7017 al nord-oest, per la façana 

lateral UE 7020 al nord-est i per la paret mitgera UE 7019 al sud-oest. Se 

suposa que el límit sud-est es troba delimitat per una mitgera situada sota el 

talús de seguretat, i que no es va excavar a causa de la proximitat del fonament 

de la façana del mercat. En els trams de murs documentats no es va localitzar 

cap mena d’obertura o porta.  

Els treballs d’excavació han permès identificar una regularització de l’espai per 

mitjà de l’abocament de terres (UE 7022, 7024, 7025, 7027) i una darrera 

anivellació corresponent al moment de construcció dels murs que conformen 

aquesta habitació. Aquest estrat, documentat a una cota superior de 10,45 m 

snm, es troba compost d’argiles de color marró fosc amb traces de morter i 

alguns blocs de pedres de petites dimensions (UE 7016). 

Finalment, es va identificar un mur de fonamentació (UE 8079) que s’adossa a 

l’exterior de l’edifici, concretament al parament nord-est de la façana lateral UE 

8034, i del qual desconeixem la seva motivació. Aquest mesura uns 3,45 m de 

llarg, 0,35 m d’amplada i 0,16 m d’alçària. A escala constructiva diferia 

substancialment de la resta d’estructures perquè es tracta d'una simple 

alineació de blocs de pedra irregulars, de dimensions variables i sense 

argamassa o morter per lligar-los. La seva trinxera constructiva (UE 8121) es 

va practicar en un nivell de formació natural compost de llims (UE 8075). Cal 

assenyalar que al costat sud d’aquesta estructura es va documentar un retall 

de grans dimensions (8,66 m x 3,12 de costat) de morfologia força irregular (UE 

8062) i amb una funcionalitat indeterminada. Practicat també en un nivell de 

llims de formació natural (UE 8075), es troba reblert per dos nivells: d’una 

banda, el primer compost d’argiles de color marró amb graves, traces de 

morter, blocs de pedres de petites dimensions, restes de material constructiu i 

ceràmic (UE 8057). D’altra banda, el segon consistia en una capa força 

homogènia d’argila, llims i sorra (UE 8058). 
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Estructura indeterminada UE 8079 

 

 

 

6.2.2.1.3. Fase III (plànols núm. 78, 

81, 82, 83 i 84) 

Aquesta nova fase constructiva 

s’identifica amb el projecte i 

execució d’una gran ampliació del 

conjunt edilici de la fase anterior 

amb una nova construcció 

adossada. Els treballs arqueològics 

no han permès precisar el lapse de 

temps transcorregut entre el 

bastiment d’una i l’altra o, fins i tot, 

si es van bastir de forma 

simultània. Tampoc ha estat possible determinar si pertanyen a un únic edifici o 

per contra a construccions completament independents.   
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En relació amb aquesta ampliació, excavada al sector 7000 de la intervenció, 

es tracta d’una edificació de planta més o menys quadrada (12,41 x 10,10 m de 

costat) adossada a la façana lateral nord-est de la fase anterior (UE 7020), que 

a partir d’aquests moments realitzava també funcions de paret mitgera. Els 

altres tancaments corresponien a les façanes principals que, orientades nord-

est/sud-oest, l’anterior aprofitava el límit del camí del Llobregat (UE 7124/8033) 

i la posterior (UE 7083) era la continuació del mur UE 7017 de la fase anterior.  

El darrer límit, orientat nord-oest/sud-est, el formava la façana lateral situada al 

nord-est (UE 7033). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliació de l’Edifici 1 documentat al sector 7000 

 

L’interior d’aquest perímetre presenta una paret mitgera (UE 7029) que divideix 

l’espai en dos cossos paral·lels respecte a les façanes principals. La crugia 

situada a la meitat nord-oest (6,70 m d'amplada) es troba compartimentada 

amb un envà (UE 7032) que subdividia l’espai en dos àmbits (A6 i A9). 
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Similarment el cos de la meitat sud-est (6,50 m d'amplada) també presenta un 

parell d’àmbits (A1 i A5) formats per una paret mitgera (UE 7031).  

En el context d’aquestes obres també s’inclou, d’una banda, la construcció d’un 

parell de murs (UE 7034 i 7035) adossats a l’exterior de la façana posterior de 

l’edifici de la fase anterior (UE 7017). Perpendiculars a aquesta i paral·lels entre 

ells, formaven un possible àmbit o espai del qual no ha estat possible precisar 

la seva extensió i funcionalitat concreta. D’altra banda, també s’ha identificat un 

petit tram de mur (UE 7036) que s’adossa al parament sud-oest del mur de 

façana lateral UE 7033. Aquest podria correspondre a una extensió de la 

façana posterior (UE 7083) en sentit nord-est i, per tant, indicaria una 

continuïtat d’aquesta ampliació del conjunt edilici o d’algun tipus de construcció 

o dependències annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Murs UE 7034 i 7035 perpendiculars a la façana posterior de l’Edifici 1 

 

A escala constructiva, la tècnica i materials emprats pel bastiment de les 

estructures de fonamentació (UE 7047, 7049/7129, 7051, 7053, 7055, 7057, 

7059 i 7084) dels murs de façana i parets mitgeres, no difereixen 

substancialment amb relació a la fase constructiva anterior, així com tampoc les 

seves dimensions. Bàsicament es van elaborar mitjançant la tècnica de 

l’encofrat perdut fent servir pedra de Montjuïc sense treballar, de mida mitjana, i 

morter de tonalitat ataronjada.  Pel que respecta a les mides, cal assenyalar 
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que en el cas del mur de façana UE 7083, el seu fonament (UE 7084) mostra 

una amplada que podia arribar fins als 0,80 m mentre que el mur no supera els 

0,50 m. Com ja s’ha comentat, aquest diferència d’amplades es feia per donar 

més consistència i estabilitat a la construcció i, en aquest cas, amb més raó 

perquè es tracta d’un mur de càrrega.  

Quant als murs, en primer lloc, de la façana principal es va documentar 

parcialment un petit tram d’uns 0,50 m (UE 7124/8033), en canvi de la posterior 

(UE 7083) es va identificar la seva longitud total, uns 9,60 m, amb una amplada 

de 0,50 m i una alçada conservada d’uns 0,20 m. Els seus paraments es van 

bastir amb filades de carreus de pedra de local, de mida variable, disposats en 

aparell a trencajunt. Altrament el cos central estava format per una argamassa 

de morter de calç amb petits blocs de pedres irregulars i fragments de maons i 

teules. Cal assenyalar que no es va documentar cap mena d’evidència de la 

presència de portes o obertures practicades en els seus paraments.  

Pel que respecta a la paret de la façana lateral oriental (UE 7033), disposada 

en sentit nord-oest/sud-est, es va enregistrar una longitud d’uns 4,70 m, una 

amplada de 0,50 m i una alçària de 0,30 m. Convé destacar que l’extrem nord-

oest d’aquest mur sobresortia uns 0,80 m respecte de l’exterior de la línia de 

façana posterior, com si es tractés d’una mena de contrafort.  

A aquesta se li recolza un mur en sentit nord-est (UE 7036) amb una longitud 

documentada de 2,10 m, una amplada de 0,50 i una alçada de 0,20 m que, 

com ja s’ha indicat, podria correspondre a la continuació del mur de façana 

posterior de l’edifici. Constructivament ambdues estructures difereixen 

substancialment respecte a la resta, ja que es van bastir amb uns paraments 

formats per blocs de pedres poc o gens escairats de mitjanes dimensions i 

lligats amb morter de granulometria sorrenca i de color marró.  

La paret mitgera UE 7029, que dividia l’edifici en dos cossos paral·lels respecte 

al camí del Llobregat, mesura 7,80 m de longitud, 0,50 m d’amplada i 0,25 m 

d’alçària conservada. Aquests cossos es van subdividir en quatre àmbits per 

mitjà de dos envans: d’una banda, trobem el del costat nord-oest (UE 7032) 

amb una longitud de 5,65 m, una amplada de 0,50 m i una alçada de 0,20 m i, 

d’una altra, el de la meitat sud-est (UE 7031/7115/7123), del qual es va 
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identificar una longitud total de 5,25 m amb una amplada i alçària similars a 

l’anterior. Els paraments d’aquestes estructures es van bastir amb blocs de 

pedra de Montjuïc més o menys escairats de mides mitjanes i fragments de 

material constructiu ceràmic (teules i maons) tot lligat amb morter de calç de 

tonalitat ataronjada.  

Aproximadament a la part central de la mitgera UE 7029 es va identificar una 

obertura o porta (UE 7030) que, amb 1,25 m de llum, comunica els àmbits A6 i 

A7.  Aquesta tan sols conserva les pollegueres amb els encaixos de les fulles 

de fusta, fet que permet afirmar que es tracta d'una porta de doble fulla que 

s'obria cap a la part interior de l'àmbit A7. D’altra banda, a l’extrem sud-est de 

la paret UE 7032 es va documentar el negatiu d’una obertura d’uns 0,60 m de 

longitud que s’interpreta com les restes d’una possible porta totalment 

espoliada que comunica els àmbits A6 i A9.  
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Obertura o porta UE 7030 que comunica els àmbits A6 i A7 

 

Com també es va documentar a la fase constructiva anterior, en els nivells 

d’enderroc s’han identificat les restes de parets o alçats bastits amb la tècnica 

constructiva de la tàpia. Per tant, els murs de maçoneria amunt descrits, o una 

part d’ells, correspondrien a les restes dels sòcols sobre els quals es van 

aixecar els murs de terra. 

Per últim, amb relació als murs que s’adossen perpendicularment al parament 

exterior de la façana posterior UE 7017, aquests es van bastir a partir d’un cos 

central format per petits blocs pedra irregulars i fragments de material 

constructiu ceràmic. En canvi els paraments conserven una filera de blocs de 

pedres de mitjanes i grans dimensions poc treballats i lligats amb morter de 

granulometria sorrenca i tonalitat beix. Ambdós mesuren 0,50 m d’amplada i 

uns 0,25 m d’alçada i, pel que respecta a la longitud, la UE 7034 conserva uns 

2,33 m i la UE 7035 uns 6,35 m. Convé subratllar que a la part terminal 

d’aquests murs es van obrar unes estructures indeterminades de maons de 

rajol (UE 7037 i 7038) que es relacionen amb l’excavació del terraplè interior 

(UE 7003) de la cara nord del baluard a mitjan segle XVII. 

Seguidament es descriurà tant les característiques morfològiques com 

l'estratigrafia corresponent a aquesta nova fase constructiva documentada en 

el procés d'excavació de cadascun dels àmbits: 

A6 

Aquest àmbit, que se situa a l’angle nord-oest de l’edifici, presenta una planta 

rectangular amb una superfície aproximada d'uns 24,40 m2  formada pels murs 

UE 7083, 7020, 7029 i 7032 i per les portes UE 7030 i 7132. La primera 

d’aquestes obertures es troba practicada en l’extrem nord-est del mur UE 7029 

i comunica amb l’habitació A7 i, la segona, es localitza al mur UE 7032, 

concretament al seu extrem sud-est, i dóna accés a l’àmbit A9.  
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Mur de tancament UE 7032 de l’àmbit A6 i obertura o accés UE 7132 

En aquesta habitació no es va localitzar cap nivell de preparació o de paviment 

relacionat amb aquests murs perquè segurament foren espoliats en el moment 

de l’enderroc de l’edifici. L’excavació sí que ha permès documentar, a una cota 

superior de 10,39 m snm, un estrat de formació natural (UE 7063) que 

correspondria al nivell de circulació on es van practicar les trinxeres 

constructives dels fonaments dels murs.  

A7 

L’espai es troba format pels murs UE 

7030, 7020, 7124/8033 i 7031/7115/7123 

que configuraven una planta rectangular 

d’uns 22 m2. A tocar de l'angle nord-est es 

va localitzar una porta d'accés (UE 7030) 

que comunica amb l'àmbit A6. Cal 

assenyalar que la meitat sud d’aquesta 

habitació no es va poder excavar perquè 

es troba sota els talussos de seguretat 

situats a ambdós costats del fonament de 

la façana del mercat.  

L’estratigrafia relacionada amb aquesta 

fase constructiva, com en el cas anterior,  
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es redueix a la presència del nivell de formació natural (UE 7066/7130) on es 

van practicar les trinxeres de fonamentació dels tancaments de l’àmbit, situat a 

una cota d’uns 10,66 m snm. 

A8 

En primer lloc, cal dir que una bona part de la seva extensió d’aquest àmbit, 

concretament la meitat sud-est, se situa sota els talussos de l’obra. Respecte 

als seus límits, es va localitzar íntegrament el tancament sud-oest (UE 

7031/7115/7123); de forma parcial el nord-oest (UE 7029) i el sud-est (UE 

7124/8033) i, per últim, se suposa que el nord-est correspon a la continuació 

del mur UE 7033. En els trams de murs documentats no s’ha identificat cap 

mena d’obertura o porta.  

Corresponent a aquesta fase constructiva, es va localitzar el nivell de circulació 

(UE 7072/7127) on es va practicar les trinxeres constructives de les 

fonamentacions dels murs UE 7029 i 7132, documentat a una cota superior de 

10,50 m snm.  

A9 

D'aquesta habitació s’ha identificat tota la façana anterior UE 8054 i la paret 

mitgera UE 7032 i, d’una altra, de forma parcial el tancament lateral UE 7033 i 

la mitgera UE 7029 perquè una part resten sota els talussos de seguretat 

situats als costats del fonament del mur de façana del mercat. Presenta una 

planta rectangular amb una superfície d'uns 26,80 m2 i, a tocar de l'angle sud-

oest es va localitzar una possible porta d'accés (UE 7132) que comunica amb 

l’àmbit A6. 

Respecte a l’estratigrafia, tan sols es va documentar el nivell constructiu format 

d’argiles de formació natural (UE 7069) que corresponia al moment de 

construcció dels murs de fonamentació que conformen aquesta habitació. 

Aquest es localitzava a una cota superior de 10,53 m snm.  
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Estrat de 

formació natural UE 7069 documentat a l’àmbit A9 

 

A10 

Possible àmbit del qual tan sols s’ha localitzat de forma molt parcial la 

cantonada nord-oest formada pels murs de tancament UE 7033 i 7036. Les 

dades obtingudes dels treballs d’excavació no permeten confirmar si es tracta 

d’un àmbit o habitació perquè també podria correspondre a una zona exterior 

acotada o un annex relacionat amb l’ampliació de l’edifici.  
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En aquest sentit, cal assenyalar que com a la resta dels àmbits també es va 

documentar el nivell de formació natural (UE 7075) en el qual es van bastir les 

trinxeres constructives dels fonaments dels murs.  

A11 

Possible àmbit o cos exterior adossat al mur de façana UE 7017 de l’edifici de 

la primera fase constructiva. Es troba format pels murs UE 7037, al nord-est,  i 

UE 7038, al sud-oest, que serien la prolongació o continuació de la façana UE 

7020 i de la mitgera UE 7023 respectivament.  

El procés d’excavació ha permès identificar sobre un estrat de formació natural 

(UE 7077) les restes d’una preparació o paviment de morter de calç (UE 7076) 

que correspon a l’únic que s’ha documentat en l’interior d’aquest possible 

àmbit. Aquesta capa se situa a una cota superior de 10,74 m snm.   

Convé destacar que en global dels nivells excavats en aquests àmbits, i en 

especial els identificats com d’ús o circulació, no s'ha recuperat cap fragment 

de ceràmica o artefactes que permetin precisar amb exactitud el moment 

constructiu d'aquesta ampliació o nova construcció. Arquitectònicament sí que 

sembla evident que el seu bastiment és posterior a l'edifici de la Fase II però, 

com s'ha dit a l'inici d'aquest apartat, no és possible determinar el lapse de 

temps transcorregut. En tot cas, com veurem a continuació, l'enderroc i abandó 

de tot el conjunt es produeix en un moment avançat del segle XIV. 

 

6.2.2.1.4. Fase IV (plànols núm. 81, 82, 83 i 84) 

A partir de la documentació històrica, l'estratigrafia excavada i els materials 

recuperats s’interpreta que el conjunt edilici va ser enderrocat i amortitzat al 

darrer quart del segle XIV, coincidint amb l'ampliació del recinte emmurallat que 

tancava la part oriental de la ciutat o el que actualment coneixem com a Raval. 

En aquest context, el rei Pere el Cerimoniós va donar ordre d’expropiar i 

enderrocar qualsevol edifici o paret, així com ocupar tots els horts i parcel·les 

de terra que convinguessin per efectuar l’obra. Aquesta especial disposició de 

l’any 1362, permetia la confiscació de les propietats situades a menys de 30 

pams de la cana de Barcelona (46,65 m) pel que respecta a la part interior de 

les muralles, i les situades a menys de 25 canes (38,75 m) a la part exterior. A 
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més, es prohibia la construcció de nous edificis dins d’aquests límits, i s’establia 

una alçària màxima de 4 canes (6,2 m) per als que es localitzaven fora muralles 

(Mutge, 1992: 153). Per tant, s’interpreta que les construccions documentades 

al mercat, de les Fases II i III, probablement foren expropiades i enderrocades 

en aquest context perquè s’ubicaven en les proximitats més immediates de la 

nova cortina i del nou portal d’entrada a la ciutat, anomenat de Sant Antoni. 

Els treballs arqueològics han permès identificar una sèrie d’evidències que 

denoten l’abandó definitiu d’aquest indret. En primer lloc, damunt els nivells de 

circulació i d’ús documentats tant a l’interior com a l’exterior de l’edifici es van 

dipositar estrats de runa i colgament formats bàsicament d’argiles amb matèria 

orgànica carbonitzada i gran quantitat de fragments de material constructiu, 

majoritàriament teules, que correspondrien a les restes de la coberta o teulada. 

Situats a una cota superior que oscil·la entre els 10,25 i 10,65 m snm es tracta 

de les UE: 8043 (A1), 8049/8056 (A3), 8053 (A4), 7014 (A5), 7062 (A6), 

7065/7126 (A7), 7071/7126 (A8), 7068 (A9), 7074 (A10) i 7079 (exterior de 

l’edifici). 

En segon lloc, aquests nivells es trobaven coberts per l’enderroc dels alçats o 

murs de tàpia dels tancaments de l’edifici. Concretament es van identificar 

alguns panys caiguts formats per capes de terra compactada, d’entre 10 i 15 

cm, intercalades amb abeurades de morter de calç blanca. Es tracta de les UE: 

8038 (A1), 7012/8039 (A2), 8040/8041 (A3), 8040 (A4), 7013 (A5), 7061 (A6), 

7064/7118 (A7), 7070/7118/7122/7125 (A8), 7067 (A9), 7073 (A10), 7078 i 

7081 (exterior de l’edifici), que es localitzaven a una cota superior que oscil·la 

entre els 10,44 i 10,91 m snm.  

Per últim, relacionat amb aquest moment de destrucció es detecta un espoli de 

la pedra dels paraments dels murs i d’alguns elements arquitectònics, 

principalment de les peces que formaven part de les portes o obertures.  

Altrament, també va ser tapiada i inutilitzada la porta d’accés UE 8047 situada 

a la façana principal orientada vers al camí (UE 8033), a més les pedres que 

formaven part dels brancals i del llindar també foren completament espoliades. 

La datació d’aquest abandó definitiu s’ha determinat per la presència de pisa de 

producció catalana amb decoració en verd i manganès, principalment vores i 
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peus de plats amb motius senzills, així com la presència d’un possible fragment 

de ceràmica blava de procedència valenciana, que ens remet a un context de 

finals del segle XIV. Aquesta cronologia, com s’ha indicat a l’inici d’aquest 

apartat, coincidiria amb el procés d’expropiació i enderroc de les construccions 

més properes al pany de muralla que es va construir en el darrer quart del 

segle XIV.  

 

6.2.3. Conjunts edilicis dels segles XV-XVI 

Un cop encetades les obres d’ampliació del recinte emmurallat de la ciutat que 

tancava el sector del Raval al darrer quart del segle XIV, i tenint en compte les 

limitacions constructives que es van imposar, a partir del segle XV s’aixecaren 

noves edificacions extramurs. Com en el cas del conjunt edilici de la fase 

anterior, aquestes també es relacionen espacialment i físicament amb els límits 

estructurals del camí del Llobregat i, d'aquesta manera, les seves façanes i 

entrades principals s’orienten vers la via.  

A partir de les dades obtingudes dels treballs d’excavació arqueològica i de la 

recerca de la documentació històrica, s’interpreta que les estructures que 

pertanyen a aquesta fase cronològica s’identifiquen clarament amb les restes 

de dues unitats d’explotació agropecuària o masos. Aquests conjunts es troben 

formats per uns murs de tancament que delimitaven els camps de conreus i 

horts, així com els edificis o masies destinats a l’hàbitat, estabulació i 

emmagatzematge dels estris o eines agrícoles i, finalment, els sistemes 

d’extracció i obtenció d’aigua de boca, pel regadiu i l’abastiment del bestiar.  

 

6.2.3.1. Edifici  2 (plànol núm. 85) 

El primer d’aquests masos es documenta entre els sectors 1000, 2000 i 9000 

de la intervenció, amb una major concentració d’estructures a l’actual pati del 

mercat del carrer del Comte Borrell. Ubicat al costat de muntanya del camí del 

Llobregat, la distància respecte a l’escarpa de la nova muralla i del portal 

d’accés a la ciutat, anomenat en aquesta època de Sant Antoni, era 

d’aproximadament 100 m. Per tant, la seva localització supera de forma 
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significativa les restriccions per a la construcció de noves edificacions 

imposades per la reial ordre de Pere el Cerimoniós. 

El mas, tal com es va localitzar, constitueix el resultat d’una suma de 

construccions bastides en  diferents moments i amb diverses tipologies 

arquitectòniques. En primer lloc,  cal destacar la presència de diversos trams 

del tancament de la parcel·la de terra, en concret del límit nord (UE 

2018/9009/9010), del sud, que coincidia amb el marge del camí (UE 

1048/2038), i de l’est (UE 9012/9013). Respecte al límit oest aquest no s’ha 

documentat perquè resta fora de l’àrea intervinguda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta general del mas o Edifici 2 

 

En segon lloc, a l’extrem sud d’aquesta parcel·la, a tocar del camí,  s’emplaça 

el lloc d’hàbitat o masia format per una estructura edilícia bastida al segle XV a 
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la qual a la segona meitat del segle XVI se li afegí un nou cos constructiu per la 

seva banda septentrional. La construcció originaria, orientada nord-oest/sud-

est, constitueix un espai de planta rectangular delimitat per uns murs de 0,50 m 

d’ample que corresponen a la façana anterior (UE 2038), la posterior (UE 

2083/2094/2104/2116) i el tancament lateral oriental (UE 2039/2079/2109). 

L’únic d’aquests que no es va poder documentar va ser l’occidental perquè, 

com en el cas del límit oest de la parcel·la, aquest se situa fora dels límits del 

projecte constructiu. En els paraments d’aquests murs tan sols es va localitzar 

una porta (UE 2383) que, orientada vers al camí,  es tracta de l’accés principal 

de l’edifici.  

L’interior es troba estructurat a partir de dos cossos paral·lels entre ells i 

disposats perpendicularment als murs de façana principal. Alhora aquests es 

van compartimentar transversalment mitjançant envans (UE 2040/2093, 2097 i 

2082) per obtenir un total de quatre àmbits de morfologia i dimensions força 

similars (B1, B2, B3 i B4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbits documentats a l’interior de l’Edifici 2 

B1 
B2 

B3 

B4 

B5 
B6 

B7 
B8 
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En els paraments de les seves parets mitgeres només es va conservar el llindar 

d’una porta de comunicació interior entre àmbits (UE 2384), encara que no es 

pot descartar la presència de més obertures que segurament no ens han arribat 

a causa de les afectacions provocades per les fonamentacions d’un edifici 

annex al mercat. Cal destacar que a l’interior d’una d’aquestes estances es va 

documentar una caixa d’escales (UE 2080/2081/2099/2102) que ens indicaria 

el desenvolupament en alçària de l’edifici de com a mínim un pis.  

A la façana posterior s’adossa una nova construcció o ampliació que també 

mostra una planta rectangular. Cal destacar que l’alineació d’aquest nou volum 

era lleugerament diferent amb relació a l’edifici de la primera fase constructiva, 

encara que conserva una orientació amb tendència nord-oest/sud-est. La 

construcció es troba formada per tres tancaments: dues façanes laterals (UE 

2159 i 2095/2154/2169) que es recolzen a la construcció primigènia i la façana 

posterior (UE 2155/2158). L’espai interior presenta dos cossos longitudinals 

que mitjançant envans (UE 2165/2157/2167, 2113 i 2120) es van subdividir en 

un total de quatre àmbits (B5, B6, B7 i B8). A l’interior  d’aquests no es va 

poder documentar cap porta o obertura però sí que es va localitzar una 

estructura de combustió (UE 2219) i un pou (UE2114). 

En tercer, a l’espai comprès entre aquest edifici i el tancament nord de la 

parcel·la s’hi va trobar un conjunt d’estructures relacionades amb l’obtenció de 

recursos hídrics destinats al consum i a les activitats agropecuàries. D’una 

banda, es va documentar la presència d’un total de set pous d’aigua (UE 2427, 

2484, 2602, 2785, 2788, 2792 i 2797), dels quals en cap cas es va conservar el 

brocal o revestiment de pedra. Aquests, que abracen tot el marc cronològic de 

la vida d’aquest mas, es van excavar en el terreny amb una profunditat suficient 

per a assolir el nivell freàtic o l’aigua subterrània.  

D’altra banda, es van recuperar les restes constructives d’una sínia amb una 

cronologia inicial de la segona meitat del segle XVI. Aquesta es troba formada 

per una plataforma circular on l’animal voltava  per moure la roda horitzontal 

(UE 2324). A la part central d’aquest espai va aparèixer l’encaix de l’eix central 

de la roda (UE 2319) i, fora dels seus límits, els dos fonaments de les columnes 

que la sostenien (UE 2175 i 2306). Pel que fa al pou (UE 2172/2316), on se 

situava la roda vertical amb la cadena de catúfols, aquest era de planta 
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rectangular amb un revestiment parcial d’obra. Al costat septentrional d’aquest, 

hi havia una bassa de planta quadrada de grans dimensions (UE 2287) 

destinada a l’acumulació de l’aigua extreta de la sínia. A la part exterior d’un 

dels seus murs perimetrals de la bassa, concretament l’oest, s’hi adossen dos 

dipòsits que s’interpreten com possibles abeuradors (UE 2170 i 2171). L’aigua 

acumulada tant a la bassa com als dipòsits es canalitzava mitjançant un circuit 

de conduccions soterrades (UE 2389 i 2176/2227) que es dirigien cap a ponent, 

on segurament es feia servir per irrigar els camps de conreu o horts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sínia documentada al sector 2000 de la intervenció 

 

En referència a l'estratigrafia excavada, els treballs arqueològics han permès 

documentar una seqüència força complexa en comparació al conjunt edilici del 

segle XIV, principalment per les contínues transformacions efectuades al llarg 

de gairebé dos segles i mig. Tant a l’interior dels edificis com a l’exterior 

destaca la presència de nivells que ens informen sobre el seu procés 

constructiu i les seves fases d’ús. Un bon exemple d’això és la conservació 

d’alguns dels nivells de circulació o paviments originals als quals se’ls 

superposen altres de fases posteriors. Finalment, també s’han identificat els 

nivells corresponents al procés d’enderroc i amortització de les estructures 

relacionat amb la construcció del sistema defensiu d’època moderna cap a 

mitjan segle XVII. 
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6.2.3.1.1. Evolució crono-estratigràfica 

 

6.2.3.1.1.1. Fase I 

 

-Perímetre de la parcel·la de terra del mas (plànols núm. 85 i 89) 

De la primera fase constructiva d'aquest mas es va detectar la presència d’una 

part considerable dels tancaments que acoten els límits de la seva parcel·la de 

terra. Els treballs d'excavació han permès documentar que aquests murs, 

localitzats als sectors 1000, 2000 i 9000 de la intervenció, delimiten un espai 

d’uns 1740 m2. Cal assenyalar que aquesta xifra no representaria la superfície 

total de la parcel·la perquè aquesta s’estenia en direcció oest fora dels límits 

del mercat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur perimetral de la parcel·la de terra UE 2018 

 

En aquest sentit, la parcel·la es troba formada pel mur perimetral sud UE 

1048/2038 (assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 1057/2238) que 

també funciona com a marge del costat de muntanya del camí del Llobregat i 

com façana principal de l’edifici o mas. Orientat nord-est/sud-oest, es va 
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documentar en dos trams que en total sumen una longitud d’uns 19,85 m. Pel 

que respecta al tancament est UE 9012/9013 (assentat sobre la banqueta de 

fonamentació UE 9018) es van localitzar tres trams amb una orientació nord-

oest/sud-est i una longitud total de 19,32 m. Finalment, es va identificar el límit 

nord UE 2018/9010 (assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 

2225/9016) que, orientat nord-est/sud-est, es troba seccionat en tres panys que 

en conjunt mesuren una distància de 36,10 m. Els trams de murs que no es van 

localitzar resten afectats o eliminats a causa, d’una banda, de les trinxeres 

constructives de les fonamentacions i canalitzacions de serveis del mercat. 

D’una altra, en el cas d’una gran part del tancament est i d’una porció del sud, 

per la construcció del fossat i de la contraescarpa del sistema defensiu d’època 

moderna. Finalment, com ja s’ha comentat anteriorment, el tancament oest de 

la parcel·la es troba fora dels límits de l’àrea intervinguda.  

Cal destacar també la presència d’una estructura monolítica de pedra de 

Montjuïc (UE 9011) situada just a la intersecció o angle format pels murs de 

tancament UE 9010 i 9012/9013. Bastida de forma rectangular amb les arestes 

poc definides i una alçada d’1,08 m, s’interpreta que podria funcionar com a 

reforç 

constructiu o com una mena de fita per indicar el límit o partició de la parcel·la 

de terra.  
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Reforç o fita UE 9011 situada a la intersecció des murs UE 9010 i 9012/9013 

 

 

A escala constructiva, aquestes estructures, especialment els límits est i nord, 

s’identifiquen com les restes dels murets on s’aixequen les parets o alçats 

obrats amb la tècnica de l’encofrat de tàpia. Aquests sòcols, amb una amplada 

de 0,54 m i unes alçades que oscil·len entre 0,50 i 1 m, es van bastir per sobre 

del nivell de circulació (UE 2382, 9022 i 9023) per tal de protegir el mur de terra 

de les afectacions provocades per la humitat per capil·laritat. En aquest sentit, 

també  destaca la presència d’un desguàs o canalització per l’evacuació de les 

aigües vers l’exterior de la parcel·la (UE 2019) que es va practicar en el mur UE 

2018. Aquest es troba format per dos maons cuits de morfologia rectangulars 

disposats transversalment a l'amplada del mur  formant un canal d'uns 16 cm 

d’amplada. 

Igual que les fonamentacions, els sòcols de pedra sense escairar de mitjanes 

dimensions lligada amb morter sorrenc de tonalitat ataronjada. També es feien 

servir fragments de material constructiu ceràmic, majoritàriament teules, 

disposats a la part superior per regularitzar la seva alçada i d'aquesta forma 

aconseguir una base uniforme i horitzontal, sobre la qual començar piconar el 

material de la paret que hi havia de descansar a sobre. 

Respecte als murs de tàpia, tan sols en un tram del tancament nord (UE 9010) 

es va conservar in situ uns 3 m de longitud amb la primera capa de terra 

pastada, de 0,10 m de gruix, que a més presenta un enlluït de morter de calç 
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blanca en ambdues cares o 

paraments (UE 9009). A la resta 

de la intervenció es van registrar 

alguns panys caiguts i seccionats 

que van quedar dipositats 

horitzontalment cara avall als 

costats dels sòcols (UE 2020 i 

2021) cobrint el nivell de circulació 

(UE 2382).  

Aquests corresponen a les restes 

de diferents mòdols d’uns 2 m de 

longitud bastits a partir de caixons 

de fusta (tapiera) que mostren la 

mateixa amplada que els sòcols i 

una alçada màxima documentada 

entorn d’1,80 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pany caigut del mur de tàpia UE 2020-2021 del mur de tancament septentrional de la 

parcel·la 
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En aquest sentit a la part superior d’algun dels sòcols es conservaven els 

negatius o les empremtes dels captaulons de la tapiera o encofrat que es 

troben separats per la mateixa llargària que els mòdols caiguts. Cadascun 

d’aquests estava format per un màxim de 15 tongades o capes de terra de 

color marró fosc, amb un gruix que oscil·la entre 7 i 10 cm, intercalades per 

unes juntes de calç per reforçar l’estructura.  

El 

material ceràmic recuperat a l’interior d’aquests mòdols de tàpia ens ha 

proporcionat una datació aproximada de la seva construcció. A banda de la 

terrissa vidriada, s’han identificat fragments de producció gòtica barcelonina 

decorada en blau així com altres de procedència valenciana que ens donen 

una cronologia pel conjunt del segle XV. 

 

-Pous 

Pertanyents a aquesta fase inicial, a l’interior de la parcel·la de terra es va 

identificar un total de 5 pous per l’extracció d’aigua subterrània procedent de la 

capa freàtica (UE 2427, 2484, 2602, 2785 i 2797). Aquests es disposen més o 

menys alineats al llarg d’una franja que, situada a la meitat nord-oest del clos, 

presenta la mateixa orientació que els murs de tancament septentrional i 

meridional.  
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Pou UE 2427 

 

A escala general, tots aquests pous presenten una boca o obertura de planta 

circular i una secció cilíndrica amb uns diàmetres situats entorn d’1,20 m. El 

nivell d’arrasament de les estructures no ha permès identificar la presència de 

revestiments o brocals bastits de pedra. També cal assenyalar que per raons 

de seguretat i per la mateixa dinàmica de l’obra en cap cas ha estat possible 

excavar o documentar la fondària total d’aquests retalls.  

Els estrats de rebliment o amortització (UE 2428, 2485, 2601, 2798, 2786 i 

2791) d’aquests pous han proporcionat bàsicament fragments de ceràmica de 

producció en pisa decorada en verd i manganès de procedència catalana, 

característics dels segles XIV i primera meitat del segle XV.  

 

-Edifici d’hàbitat o masia del mas (plànols núm. 86, 92, 93 i 94) 

En aquesta mateixa fase constructiva es va bastir a l’interior de la parcel·la de 

terra un edifici de planta rectangular (de 12,80 m x 10,40 m de costat) adossat 

al límit del costat de muntanya del camí del Llobregat. Les tasques 

arqueològiques han permès recuperar part del perímetre d’aquesta estructura 

edilícia així com les restes de parets mitgeres, altres elements arquitectònics, 

nivells constructius i  paviments.   
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El perímetre de la construcció conserva alguns trams de les dues façanes 

principals, ambdues orientades nord-est/sud-oest, i també d’una de les façanes 

laterals, concretament l’oriental orientada nord-oest/sud-est. Cal assenyalar 

que part d’aquestes estructures es troben afectades o tallades per les trinxeres 

constructives del mur perimetral del mercat (UE 2002) i  d’una edificació 

annexa (UE 2024, 2025, 2026, 2027 i 2028) així com del col·lector relacionat 

amb el sistema defensiu d’època moderna (UE 2034).  

Pel que fa a la façana principal anterior UE 2038, assentada sobre la banqueta 

de fonamentació UE 2238 i bastida en un pany del marge o tancament del 

camí, aquesta mesura 0,54 m d’amplada, 0,50 m d’alçària conservada i uns 

6,40 m de longitud, encara que presenta una continuïtat fora dels límits de la 

intervenció en direcció sud-oest. Els seus paraments es van obrar amb blocs 

de pedra de Montjuïc més o menys escairats, de mida variable i disposats en 

aparell a trencajunt. En canvi el cos central està format per una argamassa de 

morter de tonalitat ataronjada amb petits blocs de pedra irregulars i fragments 

de material constructiu ceràmic. Al costat exterior se li adossa l’estructura UE 

2160 (assentada sobre la banqueta de fonamentació UE 2354) que podria 

correspondre a les restes d'un graó per facilitar l'accés a l'edifici perquè en 

aquest punt se situa la porta principal. Es tracta d'una obra bastida amb blocs 

de pedres de mitjanes dimensions sense escairar lligats amb morter de tipus 

sorrenc de color marró. Com es troba parcialment espoliada, tan sols conserva 

una longitud d'1,12 m i una alçària 0,30  amb una amplada de 0,40 m.   
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Edifici 2 i tram del camí del Llobregat (Sector 2000) 

 

La porta d’accés principal a l'edifici (UE 2383), localitzada a la meitat nord-est 

d’aquesta façana, dóna pas des del camí a l’interior de l’àmbit B1. L’obertura, 

que presenta 1,90 m de llum, es troba formada per un marxapeu o graó obrat 

amb maons de rajol de 32x16 cm lligats amb morter de tonalitat ataronjada i 

textura sorrenca. A cada extrem se situa la base dels brancals bastits amb 

blocs de pedra de grans dimensions més o menys escairats i lligats amb morter 

de calç.  

Respecte a la façana posterior de l’edifici, aquesta es troba fortament afectada 

per les fonamentacions d’una construcció i per un pilar de la llosa 

d’estintolament del mercat. És per aquest motiu que l’estructura es va 

documentar en 4 trams diferents UE 2083/2094/2104/2116 (assentada sobre la 

banqueta de fonamentació UE 2260/2262/2258/2256) que, des d’un extrem a 

l’altre, mesura uns 7,30 m. La façana, amb una alçària màxima conservada de 

0,40 m, es va bastir amb blocs de pedres de mitjanes dimensions i material 

constructiu aprofitat lligats amb morter sorrenc de color ataronjat. Els 

paraments de l'estructura es van aixecar amb carreus ben escairats i en algun 

punt de la cara interior es conserven restes del revestiment o enlluït de morter. 

Quant a la presència de portes o obertures, no va ser possible detectar-hi cap a 

causa segurament de l’estat de conservació del mur.  
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Amb referència a les façanes laterals, tan sols ha estat possible localitzar la 

nord-est UE 2039/2079/2109 (assentada sobre la banqueta de fonamentació 

UE 2240/2242/2379) perquè l’oposada es troba fora de l’àrea afectada per 

l’obra. Com en el cas del tancament posterior, també es troba seccionada en 

tres trams que, no obstant això, han permès establir una longitud total per 

aquest mur de 10,80 m. Constructivament no diferia de la resta de façanes de 

l’edifici i, a conseqüència del seu estat de conservació, no s’ha pogut 

documentar la presència de cap porta o obertura.  

A escala constructiva, l’única cantonada exterior d’aquesta obra que s’ha 

conservat era la situada entre aquesta façana lateral i la posterior. Els materials 

amb els quals es va bastir consistien en carreus que contrasten amb els 

utilitzats a la resta de l’obra atès que eren de majors dimensions i de factura 

més elaborada.   

L’interior de l’edifici, que correspon a la planta baixa, es troba configurat a partir 

d’una paret mitgera (UE 2093) perpendicular a les façanes principals que 

divideix l’espai en dos cossos allargats amb unes amplades interiors d’uns 4,40 

m.  Aquesta estructura (assentada sobre la banqueta de fonamentació UE 

2040/2254) mesura uns 0,50 m d’amplada, 0,77 d’alçària conservada i 

originàriament la seva longitud era d’uns 10,75 m. Es va bastir amb blocs de 

pedres irregulars de mida mitjana lligats amb morter de calç i uns paraments 

amb carreus més o menys escairats. Cal destacar que ambdues cares 

conserven restes d’un revestiment o enlluït de morter de color blanc.  

Alhora aquests cossos es van subdividir en quatre àmbits (B1, B2, B3 i B4) per 

mitjà de dos envans orientats nord-est/sud-oest: d’una banda, trobem la UE 

2097 que se situa al costat sud-oest del mur UE 2093 (assentat sobre la 

banqueta de fonamentació UE 2252) i que presenta una longitud documentada 

d’1,35 m, una amplada de 0,50 m i una alçada de 0,20 m. Aquest mur es va 

bastir amb blocs de pedres de mitjanes dimensions sense escairar lligats amb 

morter de tipus sorrenc de color marró i amb un enlluït als paraments. D’altra 

banda, al cantó nord-est es va identificar l’envà UE 2082 (assentat sobre la 

banqueta de fonamentació UE 2244) del qual s’hi documentà una longitud total 

de 3,03 m, una amplada de 0,17 m i una alçària de 0,57 m. A diferència de 

l’anterior, aquest consistia en una paret prima bastida amb maons, amb un 
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revestiment o enlluït de morter de calç, disposats de forma planera en aparell a 

trencajunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paret mitgera UE 2093 

 

Quant a la presència de portes tan sols es va identificar una (UE 2384) que, 

practicada en el tram de mur longitudinal UE 2093, comunica els àmbits B1 i 

B2.  Aquesta, d’1,10 m de llum, es troba formada per un marxapeu o graó obrat 

amb maons cuits de 32x16 cm lligats amb morter marró de textura sorrenca. 

Els treballs d’excavació de l’estratigrafia relacionada amb aquest conjunt edilici 

han permès interpretar que els murs amunt descrits, o una part d’ells, 

correspondrien als sòcols sobre els quals es van aixecar murs de terra bastits 

amb la tècnica constructiva de la tàpia. En els nivells d’enderroc, com per 

exemple la UE 2202, es van identificar alguns panys d’aquestes parets o alçats 

que, dipositats horitzontalment cara avall, es van bastir a partir de la 

superposició de tongades de terra, d’uns 7-10 cm de gruix, intercalades amb 

abeurades de morter de calç per donar-li més consistència.  

 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

320 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivells d’enderroc UE 2202 

 

A continuació es detallaran tant les característiques morfològiques com 

l'estratigrafia identificada en el procés d'excavació tant a l’exterior més proper a 

l’edifici com a l’interior de cadascun dels àmbits corresponents a aquesta fase 

constructiva: 

Exterior 

L'excavació del perímetre extern de l'edifici va permetre documentar el nivell de 

circulació corresponent a aquest moment constructiu. Es tracta d'una capa (UE 

2084/2206/2207) formada per terra fortament piconada amb traces de morter 

que, localitzada al costat del mur de tancament oriental (UE 2039/2079/2109), 

es troba a una cota d’uns 11 m snm. 

B1 

Aquest àmbit, ubicat a l’angle sud-est de l’edifici, presenta una planta de 

morfologia rectangular amb una superfície aproximada d'uns 21,60 m2 formada 

pels murs de façana anterior (UE 2038) i lateral nord-est (UE 2039) i dues 

mitgeres (UE 2082 i 2093). També cal assenyalar la presència d’un fonament o 

banqueta (UE 2182/2333) disposat de forma paral·lela al mur de façana 

principal. Amortitzat en la següent fase i sense elements per establir la seva 

funcionalitat concreta, es va bastir amb maons i petits blocs de pedres sense 
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argamassa per lligar-los amb una longitud d’uns 2,30 m, una amplada de 0,25 

m i una alçària de 0,16 m.  

En els paraments d’aquests murs es va documentar l’existència de dues portes 

UE 2383 i 2384. La primera d’aquestes obertures es troba practicada a la 

meitat sud-oest del mur de façana principal UE 2038 i comunica directament 

amb el camí del Llobregat. La segona, se situa a la cantonada nord-oest de 

l’àmbit, concretament al mur longitudinal UE 2093, i dóna accés a l’àmbit B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portes UE 2383 i 2384 documentades a l’àmbit B1 

 

Els treballs d’excavació, en primer lloc, han permès identificar una 

regularització o anivellació de l’espai per mitjà de l’abocament de terres (UE 

2179, 2180, 2183, 2329, 2332, 2334, 2341 i 2343) que es disposen damunt 

d’un estrat de formació natural (UE 2187/2211/2344). Aquests nivells van 

permetre elevar la cota del terreny uns 0,20 m (de 10,60 a 10,88 m snm) per 

procedir al bastiment d’una preparació de paviment de morter de calç (UE 2328 

i 2062) i a la construcció dels murs que conformen aquest àmbit. En aquest 

sentit, es van localitzar quatre retalls de planta circular (UE 2331, 2335, 2337 i 

2339) que podrien correspondre a aquestes tasques, sigui per encabir 

elements de les bastides o per qualsevol altre tipus de suport relacionat amb el 

procés constructiu.  
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B2 

Es tracta d’una habitació documentada parcialment perquè la major part de la 

seva extensió se situa fora dels límits de l’obra. Localitzada al costat sud-oest 

del conjunt edilici mostra una planta rectangular amb una superfície que, per 

una qüestió de simetria, segurament seria força similar a la de l’àmbit B1. 

Respecte als seus límits, es va localitzar part del tancament nord-est (UE 2093) 

i de forma molt parcial el nord-oest (UE 2097) i sud-est (UE 2038). En els trams 

de murs recuperats no es va identificar cap mena d’obertura o porta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram del tancament nord-est UE 2093 de l’àmbit A2 

 

Quant a l’estratigrafia excavada en aquest àmbit, tan sols s’ha pogut 

documentar un nivell format d’argiles (UE 2071), a una cota superior de 10,89 

m snm, que cobria l’estrat de formació natural UE 2085. Aquest s’associa al 

moment de construcció dels murs de fonamentació que conformen aquesta 

habitació.  

B3 

Situat a l’angle nord-est de l’edifici, aquest àmbit també era de planta 

rectangular amb una superfície d’uns 24,45 m2. Es troba format pel mur de 

façana posterior UE 2083/2094/2104 al nord-oest; la façana lateral UE 

2079/2109 al nord-est; la mitgera UE 2093 als sud-oest i l’envà UE 2082 al sud-
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est. A l’interior no es va documentar cap porta o obertura però si altres 

elements arquitectònics com, en primer lloc, les restes d’una escala arrambada 

a l’angle sud-est que ens indicaria el desenvolupament en alçària de l’edifici de 

com a mínim un pis. L’estructura presenta una planta rectangular (1,80x1,65 m 

de costat) composta per tres parets que la limiten i li feien de suport UE 2080, 

2081 i 2099 (assentades sobre les banquetes de fonamentació UE 2385, 2250 i 

2246 respectivament). Totes es van bastir amb una fàbrica de maçoneria de 

pedra mitjana i petita amb fragments de maó cuit units amb morter de calç i 

amb un revestiment o enlluït als paraments exteriors. Al costat nord-oest de la 

caixa que formaven aquests murs es va identificar el graó d’arrencada de 

l’escala (UE 2102) i, a una alçada 0,22 m, els vestigis del segon escaló (UE 

2080). Ambdós, amb una amplària de 0,80 m i una estesa d’entre 0,30 i 0,40 m, 

es van obrar amb maons rectangulars i, en el cas del primer, també es va fer 

servir una peça de pedra tallada. A l’interior d'aquesta caixa es va enregistrar 

l'estrat on es van practicar les trinxeres constructives d'aquestes estructures, 

compost d’un 

sediment 

força 

homogeni d’argiles de color marró (UE 2124). 
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Restes de l’escala documentada a l’interior de l’àmbit B3 

 

A partir de la morfologia d’aquestes restes i de la seva situació en una 

raconada, s’interpreta que l’escala es troba formada per dos trams disposats a 

escaire: el primer, on se situa la caixa, al costat del mur de façana UE 2079 i el 

segon adossat a l’envà UE 2082, amb un replà angular entremig situat just a 

l’angle que formen els dos murs de tancament de l’àmbit.  

En segon lloc, aproximadament a la part central del mur de façana posterior UE 

2083 es recolza una paret prima UE 2103 (assentada sobre la banqueta de 

fonamentació UE 2266) amb una factura molt similar a l’envà UE 2082, però en 

aquest cas amb una orientació nord-oest/sud-est. Aquesta mesura una longitud 

total d’uns 0,60 m, una amplada de 0,16 m i una alçària conservada de 0,30 m. 

Arquitectònicament se’n pot dir que l’estructura delimita un petit espai, tot i que 

és difícil establir-ne la funcionalitat concreta. 

Finalment, corresponent a aquesta fase constructiva, trobem les restes d’un 

paviment de rajol de 32 x 16 cm que conforma el nivell de circulació de l’àmbit 

(UE 2143). Situat a una cota de 10,92 m snm, aquest es va bastir damunt d’un 

conjunt de sediments d’anivellació (UE 2147, 2148, 2177, 2178, 2185 i 2186) 

que cobrien un nivell de formació natural (UE 2192/2388). Aquest abocament 

va permetre elevar la cota del terreny uns 0,40 m i procedir d’aquesta forma a 

la creació d’una capa morter (UE 2127/2144) que correspondria a la preparació 

del paviment de maons.  

B4 

Aquesta habitació, situada a la cantonada nord-oest de l’edifici, es troba 

formada per la paret mitgera longitudinal UE 2093 i pels murs de tancament UE 
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2116 i UE 2097, al nord-oest i sud-est respectivament, els quals s’estenen fora 

dels límits de la intervenció. Com en el cas de l’àmbit B2, per una qüestió de 

simetria se suposa que la seva planta era de morfologia rectangular. D’altra 

banda, en els paraments dels murs 

no s’ha identificat l’existència de cap 

porta o obertura.  

El procés d’excavació d’aquest àmbit 

ha permès documentar el nivell 

constructiu UE 2201 sobre el qual es 

va bastir una preparació de paviment 

composta per una capa d’entre 10 i 

15 cm de morter de calç (UE 2146). A 

la seva superfície es conserva, a una 

cota de 10,92 m snm, un parell de 

peces de 32 x 16 cm del paviment de 

rajol (UE 2145). 

Finalment, pel que respecta als 

materials arqueològics recuperats en els sediments excavats en aquests 

àmbits, cal destacar la presència d’alguns fragments de ceràmica de 

procedència catalana de pisa decorada en verd i manganès, de blanca i blava 

valenciana i, en major quantitat, de ceràmica blava de Barcelona que ens 

permeten datar aquest moment constructiu al segle XV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del nivell de preparació UE 2146 i de les restes del paviment UE 20145 
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6.2.3.1.1.2. Fase II  

Durant la segona meitat del segle XVI es detecta una fase d’execució de 

reformes i ampliacions del mas que modifiquen substancialment la seva 

fisonomia i permeten que aquest fos el seu període de màxima esplendor. És 

dins d’aquest context que els treballs arqueològics han permès identificar 

diverses actuacions a l’interior del volum original, així com la construcció d’un 

nou edifici que se li adossa o la presència de noves infraestructures 

relacionades amb la captació i aprofitament de l’aigua subterrània.  

 

-Edifici d’hàbitat o masia del mas (plànols núm. 87, 92, 93 i 94) 

En els diferents àmbits que formen aquest espai es van desenvolupar una sèrie 

d'actuacions centrades bàsicament, d'una banda, en el recreixement de la cota 

de circulació amb la instal·lació de nous paviments i, d’una altra, en la 

construcció de noves estructures auxiliars o complementàries. 

B1 

Primerament s’hi detecta una modificació de la cota del terreny per mitjà d’un 

nou anivellament de terres (UE 2053, 2055, 2150, 2151, 2152, 2164, 2165 i 

2166) que conformarien el nou nivell de circulació de l’àmbit, en aquest cas 

localitzat a una cota superior d’uns 11,12 m snm.  

Sobre aquest nivell es va bastir una estructura orientada nord-est/sud-est que, 

formada en principi per tres murets, es recolza a la meitat sud del mur de 

façana lateral UE 2039. Presenta una planta de morfologia quadrada (de 1,30 

m x 1,40 m de costat) amb els dos costats (UE 2043 i 2044) disposats de 

formar paral·lela separats per una distància d’uns 0,70 m. El tancament oposat 

al mur de façana sembla que fou arrasat per la construcció del mur perimetral 

del mercat (UE 2002), encara que resta un bloc de pedra a l’extrem del muret 

UE 2044 que podria haver format part d’aquesta estructura. A escala general, 

aquests murets de maçoneria mostren una amplada de 0,35 m, una alçada de 
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0,20 m i les cares o paraments exteriors enlluïts  amb morter de color blanc. 

Cal dir que amb l’estat de conservació en el que ens ha arribat no podem 

establir o assignar una funcionalitat concreta a aquesta estructura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura indeterminada UE 2043 

 

D’altra banda, 

sembla que en 

aquesta fase 

també es va 

practicar una 

fossa (UE 

2052) de planta 

més o menys 

circular, secció 

globular i fons pla, 

amb un diàmetre 

d’uns 1,18 m i 

una fondària de 0,56 m. Quant a la seva funcionalitat, podria tractar-se d’una 

estructura d’emmagatzematge o l’encaix d’un recipient ceràmic. No obstant 

això, de moment no es pot precisar cap d’aquestes possibilitats a causa de la 
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manca de dades així com el fet que s’ubica just davant de la porta d’accés 

principal a l’edifici.  

B2 

En aquest espai s’efectua un recreixement de la cota del terreny de la fase 

anterior mitjançant un anivellament de terres (UE 2070) i la creació d’un 

paviment (UE 2100) que conformarà el nou nivell de circulació, localitzat a una 

cota d’11,26 m snm. D’aquest, bastit damunt d’una capa de preparació de 

morter (UE 2068), es conserven algunes peces al costat de la porta d’accés a 

l’àmbit. Es tracta de maons cuits de morfologia quadrada, de 24x24 cm, 

disposats a trencajunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del paviment UE 2100 

 

 

B3 

El procés d’excavació d’aquest àmbit ha permès identificar un estrat (UE 2136) 

que s’interpreta com l’anivellació que, situada a una cota superior d’11,09 m 

snm, conformaria el nou nivell de circulació. D’altra banda, al costat de l’envà 

UE 2103, també es va documentar una possible estructura de combustió 

formada per una concentració de cendres d’una morfologia circular (de 0,45 m 
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de diàmetre)  amb un maó cuit de 32x16 cm disposat de forma planera a la part 

central (UE 2135).  

B4 

Finalment en aquesta habitació també es va produir un recreixement de la cota 

del nivell de circulació per mitjà de l’abocament de terres (UE 2137 i 2140) i el 

bastiment d’una capa de paviment o preparació composta d’argiles piconades 

barrejades amb morter de textura sorrenca (UE 2122), que es disposa a una 

cota superior d’11,17 m snm. Els treballs arqueològics també han permès 

identificar a la part central de l’àmbit, concretament al costat de la paret mitgera 

UE 2093, una estructura interpretada com un forat de pal (UE 2138). Aquest es 

troba format per una fossa (UE 2139) amb un cercle o corona de pedres de 

petites i mitjanes dimensions sense escairar i argamassa per lligar-los. L’espai 

central, on s’encabia el post de fusta, mostra una morfologia rectangular. El 

nivell d’arrasament de l’àmbit no permet interpretar la funcionalitat concreta 

d’aquest dispositiu, més enllà de relacionar-lo amb una possible bastida o 

suport d’algun element que no s’ha conservat.  

 

-Ampliació de l’edifici primigeni  
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En relació amb l’ampliació de l’estructura original de la masia, aquesta va 

consistir en la construcció d’una nova edificació de planta rectangular (9,75 m x 

8 m de costat) 

adossada al primer volum pel seu costat nord-est (UE 2083/2094/2104/2116). 

El perímetre d’aquest segon cos es troba format per tres tancaments solidaris 

entre si bastits amb una fàbrica similar. El primer corresponia a la nova façana 

posterior UE 2155/2168/2158 (assentada sobre la banqueta de fonamentació 

UE 2272/2280) que mesura uns 8 m de longitud, 0,50 m d’amplada i conserva 

una alçada màxima d’uns 0,38 m. El segon, el mur UE 2095/2154/2169 

(assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 2268/2270), tanca el lateral 

nord-est i mostra la mateixa amplada i alçada conservada i una longitud de 

9,24 m. Finalment, el tancament o façana lateral sud-oest UE 2159 (assentat 

sobre la banqueta de fonamentació UE 2282) es va localitzar parcialment en 

situar-se una bona part fora dels límits de la intervenció. No obstant això, es va 

poder documentar una longitud de 5,60 amb una amplada i alçària similars a 

les altres façanes. 
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Àmbits de l’ampliació de l’edifici primigeni 

 

L’interior d’aquest perímetre es troba compartimentat en dos grans cossos 

paral·lels respecte a les façanes laterals amb unes amplades interiors que 

oscil·len entre 3,17 i 3,43 a l’extrem nord-oest i entre 3,76 i 4,46 m al sud-est. 

La paret mitgera longitudinal que dividia aquest espai es troba afectada per la 

trinxera constructiva del mur perimetral del mercat (UE 2003) així com per un 

dels pilots de la nova llosa d’estintolament. Per aquest motiu es va documentar 

en dos trams UE 2156/2167 i 2157 (assentada sobre la banqueta de 

fonamentació UE 2274/2276): un de 4,17 m de longitud i un altre de 2,60 m, 

ambdós amb una amplada de 0,50 m i una alçada màxima conservada de 0,22 

m.  

Al mateix temps aquests cossos es van subdividir en quatre àmbits (B5, B6, B7 

i B8) per mitjà de dos envans: d’una banda, el del costat nord-est UE 2113 

(assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 2278) amb una longitud de 

3,04 m, una amplada de 0,50 m i una alçada de 0,30 m i, d’una altra, el de la 

meitat sud-oest UE 2120 (sense banqueta de fonamentació) del qual s’ha 

identificat una longitud total de 2,38 m amb una amplada de 0,16 m i alçària de 

0,12 m.  

En els paraments d’aquests murs no s’ha pogut identificar cap element 

arquitectònic atribuïble a portes o obertures, particularment marxapeus, 

pollegueres o brancals. L'única evidència que es va constatar era el fet que 

l’extrem sud-oest de l'envà UE 2113 no arriba a recolzar-se a la paret mitgera 

UE 2157. Aquesta separació, d’uns 0,90 m, podria indicar la presència d’una 

possible porta que comunica els àmbits B5 i B7.  

Com ja s'ha comentat anteriorment, aquesta nova estructura edilícia presenta 

una orientació nord-oest/sud-est però en realitat, respecte al volum anterior, 
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l'alineació dels murs longitudinals, concretament de la façana lateral UE 2159 i 

de la paret mitgera 2156/2157/2167, mostra un cert grau de desviació en sentit 

nord. Això es pot deure al fet que la façana posterior de l'ampliació era més 

curta que la seva antecessora, però igualment es va voler mantenir la 

continuïtat dels murs longitudinals. Per aquest motiu tan sols el límit nord-est 

conserva l’alineació mentre que els altres dos murs es van haver de reorientar 

per tal de tancar i compartimentar el nou edifici.  

A escala constructiva, la tècnica i materials emprats pel bastiment de les 

estructures de fonamentació dels murs de façana i parets mitgeres, no diferien 

substancialment amb relació a la fase constructiva anterior, així com tampoc les 

seves dimensions. Bàsicament es van elaborar mitjançant la tècnica de 

l’encofrat perdut fent servir pedra de Montjuïc sense treballar i de mida mitjana 

lligada amb morter de tonalitat ataronjada.   

Per facilitar l'evacuació de l'aigua de l'interior de l'edifici vers a l'exterior, a 

l’angle nord-est, concretament en el sòcol UE 2169, es va practicar una 

estructura de desguàs d'uns 0,20 m d'ample per 0,15 m d'alçada. Les parets 

d'aquesta obertura es troben folrades amb maons cuits disposats verticalment i 

a la part superior o coberta amb altres horitzontalment.   

Respecte als murs, aquests s’identifiquen com els sòcols on s’aixecaven les 

parets o alçats obrats amb la tècnica de l’encofrat de tàpia. Es tracta d’unes 

estructures de maçoneria bastides amb blocs de pedra sense escairar de 

mitjanes dimensions lligada amb morter sorrenc de tonalitat ataronjada. També 

es feien servir fragments de material constructiu ceràmic, majoritàriament 

teules, disposats a la part superior per regularitzar la seva alçada i d'aquesta 

forma aconseguir una base uniforme i horitzontal. En alguns trams d’aquests 

sòcols  es conserva in situ la primera capa de terra pastada, d’uns 0,10 m 

d’alçada, que a més presenta un revestiment de morter de calç blanca en 

ambdues cares o paraments (UE 2154, 2155 i 2156). 
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Restes de l’encofrat de tàpia 2155 i del sòcol UE 2154 del tancament septentrional de 

l’ampliació de l’edifici 

 

L’única estructura que difereix de la resta és l’envà o paret prima UE 2120 que 

es va bastir amb maons cuits lligats amb morter de calç. La cara o parament 

sud-est conserva un enlluït o revestiment de morter de color blanc. 

Seguidament es descriurà tant les característiques morfològiques com 

l'estratigrafia corresponent a aquesta nova fase constructiva documentada en 

el procés d'excavació de la zona externa més propera i de cadascun dels 

àmbits: 

Exterior 

El procés d’excavació ha permès identificar, d’una banda, al costat  de l’extern 

del mur de tancament UE 2155/2168 les restes d’una preparació o paviment de 

morter de calç (UE 2210) que, situat a una cota superior de 10,33 m snm, 

s’interpreta com un nivell d’ús.  D’altra banda, a una cota d’11,19 m snm es va 

documentar un nivell d’ús UE 2208 als voltants del mur de façana lateral UE 

2154/2169, però en aquest cas es troba format per terra molt compactada amb 

traces de morter. 

B5  

La morfologia d’aquest àmbit, localitzat a la cantonada sud-est del nou edifici, 

presenta una planta de tendència trapezoïdal, a causa de la desviació de la 

paret mitgera UE 2157, amb una superfície interior d’uns 14,70 m2.  Aquest 

espai  es troba  delimitat per l’antic mur de façana posterior UE 2083/2094/2104 
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al sud-est, per la façana lateral UE 2095 al nord-est i per les parets mitgeres 

UE 2113 i 2157 al nord-oest i sud-oest respectivament.  

A tocar de la cantonada sud-est de l’habitació es disposa un conjunt 

d’estructures format, en primer terme, per un envà (UE 2096) que, orientat en 

sentit nord-est/sud-oest, es recolza al mur de façana lateral UE 2095. 

L’estructura es troba formada per una paret prima obrada amb blocs de pedres 

de petites i mitjanes dimensions lligats amb morter de tonalitat ataronjada que 

mesura 1,30 m de longitud, 0,16 m d’amplada i 0,45 m d’alçària.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de l’envà UE 2096 

 

 

En segon lloc, a la cara nord-oest, 

amb la mateixa longitud, se li recolza 

un paviment o filera de maons cuits 

de 32x16 cm (UE 2190). Finalment, 

adossada al mur de façana posterior 

de la primera fase (UE 2083) i 

orientada nord-oest/sud-est, s’hi 

identifica les restes d’una 

fonamentació (UE 2133) que possiblement tanca el sector sud-oest tant de 

l’envà com del paviment. Afectada per la trinxera constructiva del fonament 
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d’un edifici annex al mercat (UE 2024), conserva una longitud de 0,60 m amb 

una amplada també de 0,60 m i una alçària de 0,43 m. Es va obrar amb blocs 

de pedres de mitjanes dimensions sense escairar lligats amb morter sorrenc de 

color marró. Respecte a la funció d’aquest conjunt, cal dir que arran del seu 

estat de conservació no es pot establir de forma clara si es tracta de les restes 

d’una possible porta o obertura o bé el graó d’arrencada d’una possible escala. 

En tercer lloc, també cal destacar que a l’exterior del mur de façana UE 2095 

s’hi documenta una estructura formada per una solera de maons cuits lligats 

amb morter de tipus sorrenc (UE 2117). Presenta una planta més o menys 

quadrada de 0,60 m de costat i 0,20 m d’alçària i s’interpreta com les restes 

d’una possible canalització o desguàs.  

Per últim, els treballs d’excavació també han permès documentar, primerament, 

un abocament de terres per regularitzar el terreny (UE 2196, 2197, 2198, 2200, 

2214, 2215). Sobre aquest trobem les restes del nivell de circulació que 

conforma aquest àmbit. Es tracta d’una preparació de paviment bastida amb 

argiles força compactades barrejades amb morter de textura sorrenca de 

tonalitat ataronjada (UE 2188/2191), situada a una cota d’11,25 m snm.  

B6 

Es tracta d’una habitació documentada parcialment perquè una part de la seva 

extensió se situa fora dels límits de l’obra. Localitzada al cantó sud-oest del 

conjunt edilici mostra una planta més o menys rectangular amb una superfície 

que, per una qüestió de simetria, segurament seria força similar a la de l’àmbit 

B5. Respecte als seus límits, es va localitzar alguns trams dels tancaments 

sud-est (UE 2159) i sud-oest (UE 2097) així com de la paret mitgera nord-est 

(UE 2157), i de forma íntegra l’envà nord-oest (UE 2120). En els trams de murs 

documentats no es va identificar cap mena d’obertura o porta, però cal destacar 

la presència d’un pou (UE 2114) practicat a l’angle nord-est de l’àmbit. Aquest, 

que es troba afectat per la trinxera constructiva del mur perimetral del mercat 

(UE 2003), presenta una planta més o menys el·líptica amb una longitud d’1,40 

m i formada per un mur perimetral o brocal obrat amb carreus i blocs de pedres 

de mitjanes dimensions sense escairar, lligats amb morter de tipus sorrenc de 

color marró. 
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Restes del pou UE 

2114 

 

Quant a 

l’estratigrafia excavada en aquest àmbit, s’ha pogut documentar les restes d’un 

paviment (UE 2121) a tocar de l’envà UE 2120 i del pou UE 2114. Es tracta 

d’una capa de morter de calç que, situada a una cota d’11,32 m snm, conserva 

un gruix d’uns 5 cm. Cal assenyalar que aquesta s'assenta en una sèrie de 

preparacions o nivells de terra fortament compactats (UE 2153, 2163, 2184 i 

2195). 

B7 

Localitzada a l’angle nord-est de l’edifici, d'aquesta habitació s’ha identificat, 

d’una banda, íntegrament la façana anterior UE 2155/2168 al nord-oest i la 

paret mitgera UE 2133 al sud-est i, d’una altra, de forma parcial el tancament 

lateral  nord-est UE 2154/2169 i la mitgera sud-oest UE 2156/2167 perquè es 

troben seccionades per la trinxera constructiva del mur de façana del mercat 

(UE 2003) i per una rasa relacionada amb carretera de Madrid (UE 2010). 

Presenta una planta de tendència trapezoïdal amb una superfície d'uns 18,25 

m2. 
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A la part central de l’àmbit s’hi detecta la presència d’un gran retall (UE 2295) 

de 4,40 m de longitud, 3,50 m d’amplada i 0,86 m de fondària. Excavat en un 

nivell de formació natural (UE 2317) i amb anterioritat a la construcció dels 

murs que conformen l’habitació, s’interpreta que possiblement podria 

correspondre a una fossa destinada a l’extracció d’argila destinada a la 

construcció dels murs de tàpia. Aquesta fou reblerta amb terres d’un abocador 

de deixalles amb una abundant mostra de fragments de ceràmica, 

principalment de catúfols (UE 2296). Un cop amortitzada, es produeix 

l’abocament de terres per tal de regularitzar el terreny (UE 2286) i sobre les 

quals es basteixen els límits i el nivell de circulació de l’àmbit (UE 2224), aquest 

últim localitzat a una cota d’11,20 m snm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retall 

indeterminat o abocador UE 2295 

 

Instal·lades en aquest nivell es va documentar la presència de dues estructures 

de característiques constructives molt diferents. La primera (UE 2216) consistia 

en una estructura de planta rectangular adossada a la paret mitgera UE 2113, 

amb una longitud d’1,15 m, una amplada de 0,62 m i una alçària de 0,34 m. 

Aquesta es troba formada per una corona de blocs de pedres de dimensions 

mitjanes o grans sense escairar i amb absència de morter o argamassa per 
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lligar-los. L'interior presenta un reblert compost d’argiles de color marró amb 

restes de material constructiu i ceràmic (UE 2217). En aquest cas, amb les 

dades què disposem, de moment no podem precisar la funcionalitat concreta 

de l’estructura.  

En canvi la segona corresponia a una cubeta o estructura de combustió que se 

situa al costat del mur de tancament nord-oest de l’àmbit (UE 2155/2168). 

Practicada en els nivells UE 2224 i 2286, presenta una planta el·líptica 

orientada nord-est/sud-oest d’1,50 m de llargària, 0,80 d’amplada i 0,36 m de 

fondària amb les parets convexes i el fons pla (UE 2219). Tant al centre del 

retall com al mig de la vora de la paret nord-oest es van localitzar dos forats de 

pal (UE 2221 i 2220) de planta circular, secció cilíndrica i fons pla,  bastits amb 

una corona o revestiment de pedres de petites dimensions i fragments de 

maons cuits. El 

fet que les 

parets es 

trobessin 

en bona part 

rubefactades era una mostra evident de l’acció del foc i de la consecució de 

temperatures prou elevades.  
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Cubeta o possible estructura de combustió UE 2219 

 

B8 

Situat al cantó nord-oest del conjunt edilici, aquest àmbit presenta una planta 

rectangular amb una superfície d’uns 17 m2. Es troba format pel mur de façana 

posterior UE 2158 al nord-oest; façana lateral UE 2159 al sud-oest (parcialment 

afectada per la trinxera o rasa UE 2010); la mitgera UE 2156/2167 als nord-est i 

l’envà UE 2120 al sud-oest. A l’interior no es va documentar cap porta o 

obertura però si 

les restes 

d’un altre 

element 

arquitectònic com era un envà o muret (UE 2162)  que, orientat nord-est/sud-

oest, s’adossa a la paret mitgera UE 2156/2167 formant un espai el qual no s’hi 

va delimitar perquè es troba afectat per la trinxera constructiva del mur 

perimetral del mercat (UE 2003). Amb una longitud de 0,62 m, una amplada de 

0,30 m i una alçada de 0,50 m, es va obrar amb grans blocs de pedres 

escairats lligats amb morter de tipus sorrenc de color marró.  

En aquest cas no es va localitzar cap nivell de preparació o de paviment 

relacionat amb aquests murs perquè segurament foren espoliats en el moment 

de l’enderroc de l’edifici. L’excavació sí que ha permès documentar el nivell de 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

340 
 

circulació corresponent a la construcció de l’àmbit (UE 2149). Es tracta d’un 

estrat compost bàsicament d’argiles de color marró fosc amb matèria orgànica 

carbonitzada que cobreix un nivell de formació natural (UE 2181) a una cota de 

10,27 m msn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell de circulació UE 2149 corresponent a la construcció de l’àmbit A8 

 

El material ceràmic recuperat en el procés d’excavació dels nivells pertanyents 

a aquesta fase constructiva del mas, tant de l’edifici original com de la seva 

ampliació, es caracteritza per un conjunt molt fracturat que es pot agrupar en 

tres produccions principals: la terrissa tant de cocció oxidant com reductora; la 

ceràmica vidriada i la pisa decorada. D’aquesta última, a més de la presència 

de produccions residuals dels segles XIV i XV com la decorada en verd i 

manganès o en blau cobalt gòtiques de procedència valenciana o de 

Barcelona, trobem altres més representatives d’aquest període. Principalment 

apareixen plats decorats amb reflexos metàl·lics de producció catalana amb 

motius de geomètrics o vegetals i escudelles així com plats decorats amb el 

motiu de pinzell-pinta que es comencen a produir a partir de mitjans del segle 

XVI. 

 

-Pous 
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Ocupant la mateixa franja central que en la fase anterior i propers al tancament 

est de la parcel·la de terra, es van documentar dos pous destinats a la captació 

d'aigua subterrània (UE 2788 i 2797). A escala general, ambdós mostren una 

planta circular i secció cilíndrica amb un diàmetre màxim entorn d’1,20 m. Com 

en el cas dels pous anteriorment descrits, tampoc va ser possible excavar la 

totalitat de la seva fondària així com la localització del brocal o revestiment de 

pedra a causa del nivell d’arrasament de les estructures.  

Els nivells de rebliment o amortització (UE 2789 i 2793) han proporcionat 

bàsicament fragments de ceràmica decorada amb reflexos metàl·lics de 

procedència catalana, així com altres produccions residuals, concretament 

peces decorades en verd i manganès o blanca i blava valenciana o de 

Barcelona.  Per tant, a grans trets els materials ceràmics recuperats ens 

permeten datar l’amortització d’aquestes estructures de captació al segle XVI.  

 

-Sínia (plànols núm. 90 i 95) 

A banda d’aquests pous, l’excavació de la parcel·la de terra del mas ha permès 

documentar altres sistemes de captació així com d’emmagatzematge i 

distribució de l’aigua. Entre el perímetre nord de la parcel·la i l'ampliació de 

l'edifici del mas s’hi identifica les restes constructives corresponents a una 

sínia. La finalitat principal d'aquesta estructura hidràulica era la d’elevar d’un 

pou l’aigua del nivell freàtic cap a l’exterior. L’aigua captada s’acumulava en 

una basa i, a través d’un sistema de canalitzacions soterrades, s’utilitzava per 

regar els horts i camps de cultius dels voltants. També s’omplien abeuradors 

pel bestiar o  s’aprofitava l’aigua per altres tipus d’activitats no agrícoles.  

L’origen de l’ús de les sínies es remunta al període islàmic i la seva presència 

al territori del Pla de Barcelona resta evidenciada en la documentació història 

de l’època medieval i moderna així com per les evidències enregistrades en 

altres intervencions arqueològiques. En aquest sentit, coneixem nombroses 

anotacions dels segles XV al XVII que esmenten la sínia i abeurador del portal 

de Sant Antoni. Solen ser referències a la seva construcció, neteja, reparacions 

i al nomenament i les retribucions de les persones responsables del 

manteniment. Com en cap cas s’especifica la ubicació exacta d’aquesta 
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estructura i tampoc no disposem de cap plànol o document gràfic fiable, de 

moment no tenim cap evidència que ens permeti establir una relació directa 

entre aquestes mencions i les restes arqueològiques documentades en el 

mercat. 

Respecte al mecanisme de captació, s'efectuava a partir d'una roda vertical de 

fusta que se situava a l'interior d'un pou de morfologia rectangular, la qual 

subjectava una cadena o corda on es lligaven els catúfols que s'omplien 

d'aigua en entrar dins del pou i es buidaven en sortir d’aquest, abocant el líquid 

directament en una bassa o safareig immediat que realitzava les funcions 

d’emmagatzematge i redistribució. La roda s’accionava gràcies a l’engranatge 

que es trobava connectat amb una altra roda horitzontal sobre elevada situava 

a l'exterior del pou que, ancorada al sòl sobre un eix vertical, era moguda per la 

força motriu generada per un animal de tir.  

Dels elements que formaven part d’aquesta sínia, en primer terme, es va 

identificar un dels components principals, concretament el pou on s'assenta la 

roda vertical proveïda de catúfols (UE 2316-2400). Aquest consistia en una 

estructura de planta rectangular que, orientada nord-est/sud-oest, es va 

excavar en el terreny i es va reforçar parcialment mitjançant una obra de 

maçoneria formada per quatre parets solidàries. A escala constructiva, 

aquestes es van bastir a partir d’un cos obrat amb blocs de pedra irregulars de 

mitjanes dimensions lligats amb morter de calç. En canvi el parament interior de 

les parets, amb restes d’un revestiment hidràulic amb concrecions calcàries 

provocades per l’acció continuada de l’aigua,  presenta una factura més 

acurada amb filades en aparell a trencajunt  de pedra desbastada de diverses 

mides i fragments de maons, lligats amb morter.  
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El conjunt de l'estructura mesura una longitud total d’uns 3,40 m per una 

amplària d’1,93 m. Respecte als murs, aquests mostren un gruix de 0,50 m i 

una alçada conservada de 2,70 m. La potència estratigràfica excavada durant 

els treballs a l'interior del pou va ser d'uns 3,90 m encara que no es va arribar a 

localitzar el seu fons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pou 2316-2400 de la sínia 

 

D'altra banda, l'estat de conservació o arrasament de l’estructura no va 

permetre localitzar en la part superior dels murs cap element o encaix vinculat 

amb el suport o sustentació de la roda vertical. No obstant això, a banda i 

banda de les parets interiors dels costats més llargs es va observar la 

presència de dues alineacions verticals oposades formades cadascuna per 

quatre encaixos de secció quadrada. Aquests elements s’haurien de relacionar 

amb el mateix procés constructiu del pou però també es podrien correspondre 

a la instal·lació d’una estructura de fusta que permetés l’accés al fons per 

efectuar tasques de neteja o aprofundiment de l’estructura durant els períodes 

de sequera.  

Al costat sud-est de la boca del pou, concretament a una distància d’uns 0,75 

m, es va identificar la plataforma o mola per on voltava l’animal que, lligat a 

l’extrem d’una perxa, feia girar la roda horitzontal de la sínia.  El retall original 

d’aquest espai (UE 2326), que es troba practicat en el terreny (UE 2402), 
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presenta un diàmetre d’uns 3,90 m i una fondària d’uns 0,20 cm. A l’interior es 

va identificar un primer nivell d’ús (a una cota d’11,22 m msn) format per una 

capa d'argiles i graves fortament piconades (UE 2322) que conserva al costat 

del límit exterior el solc o rodera, d’uns 0,70 m d’amplada i 0,12 m de fondària, 

on l’animal donava voltes (UE 2324). Cal destacar que en aquest nivell es va 

recuperar dos diners de Joana i Carles, un de Barcelona i l’altre d’Aragó (1523-

1555). 

Just a l’epicentre de la plataforma va aparèixer la base de l’eix central de la 

roda horitzontal format per un bloc de pedra ben desbastat amb una morfologia 

circular d’uns 0,38 m de diàmetre i 0,10 m de gruix (UE 2319). A la part central 

presenta una perforació o encaix de secció quadrada (0,07 m de costat) on 

s’encabia el pal o eix vertical que sostenia la roda horitzontal. Cal destacar que 

aquesta peça s’assenta en una estructura de fonamentació de maçoneria 

també de planta 

circular i amb el 

mateix diàmetre 

però amb un 

gruix d’uns 

0,20 m (UE 

2325). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma circular UE 2326 i estructures de fonamentació UE 2175 i 2306 de la sínia 
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A l’exterior de la rodera es van identificar dues estructures de fonamentació 

oposades de planta rectangular separades per una distància d’uns 4,84 m. 

Ambdues, orientades nord-oest/sud-oest, es van bastir amb blocs de pedra 

irregulars lligats amb morter de calç. D’una banda, la situada al costat nord-est 

(UE 2306) presenta una longitud d’1,02 m, una amplada de 0,60 m i una alçada 

conservada d’uns 0,46 m. D’altra banda, la del cantó sud-oest (UE 2175) 

mesura 0,95 m de llargària, 0,54 m d’amplada i 0,40 m de fondària. Aquestes 

estructures corresponen a les fonamentacions dels pilars que subjectaven la 

roda horitzontal i, al mateix temps, també eren el suport de l'eix que connecta 

aquesta roda amb la situada a l'interior del pou. 

Respecte a l’emmagatzematge o acumulació de l’aigua extreta del pou, just al 

costat nord-oest d’aquest, es constata l’existència d’una bassa de planta 

quadrada 

de grans 

dimensions de 6,60 m de costat (UE 2287). Cal assenyalar que es va bastir 

amb anterioritat a la construcció del pou perquè aquest no es troba ni alineat ni 

centrat respecte al mur de tancament sud-est de la bassa. En aquest sentit el 

límit nord-oest del pou es va obrar aprofitant aquest tancament, seccionant-lo 

de forma obliqua. No obstant això, a partir de l’estratigrafia excavada sembla 

que ambdues construccions es van efectuar de forma més o menys simultània 

o en un lapse de temps molt curt.  
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Basa de planta quadrada UE 2287 

 

Aquest dipòsit a l'aire lliure es troba orientada nord-est/sud-oest amb un 

perímetre delimitat per quatre murs d’obra solidaris d’una amplada de 0,65 m i 

una alçària màxima conservada d’uns 0,30 m. A escala constructiva, s’assenta 

en una estructura o plataforma de fonamentació de maçoneria amb una 

potència d’uns 0,50 m. La resta es va bastir amb pedra devastada disposada 

en filades a trencajunt que embolcallava un farcit intern de morter de calç i 

blocs de pedres de mitjanes i grans dimensions.  

L’interior de la bassa conserva algunes peces del paviment de rajol  (32x16 cm) 

que, concentrades bàsicament a les cantonades nord-est i sud-oest, es 

disposen a la mescla (UE 2288) a una cota d’11,23 m snm. A la resta de la 

superfície de l’estructura tan sols es va documentar la preparació del paviment 

composta per una capa de morter de calç on es conserven les empremtes dels 

maons del paviment (UE 2289). Inserit a la part inferior del tancament 

meridional, concretament just a tocar de la cantonada sud-est, se situa el 

desguàs de drenatge del fons, format per un tub de ceràmica d’uns 0,10 m de 

diàmetre. Aquest, a banda de subministrar aigua per irrigar els camps de cultiu 

propers, també facilitaria el buidatge de la bassa per efectuar reparacions, la 

neteja del fons o altres tasques de manteniment.  
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Cal destacar que a banda de les canalitzacions, que explicarem tot seguit, a 

l’exterior de la bassa es va documentar la presència d’un conjunt  d’estructures 

que se li recolzen. A la cara externa dels límits sud-oest, i aprofitant aquest com 

a límit, s’hi adossen dos dipòsits que s’interpreten com possibles abeuradors 

pel ramat que s’omplien de l’aigua sobrant de la bassa (UE 2170 i 2171).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipòsits o abeuradors UE 2170 i 2171 

 

 

Es tracta d’una obra de morfologia 

rectangular formada per un límit 

longitudinal paral·lel a la bassa; dos 

tancaments laterals, un dels quals es 

recolza al pou de la sínia 

(concretament el situat al sud-est) i, 

per últim, un mur divisori que 

compartimenta l’interior en dos 

espais. Aquestes parets es van obrar 

amb carreus ben devastats lligats 

amb morter de calç i, a la base, es 

conserva un paviment de maons de 

rajol (32x16 cm) disposats en un aparell força aleatori. Ambdues s’assenten en 
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una estructura de fonamentació (UE 2310) formada per una plataforma obrada 

amb morter de calç i blocs de pedra irregulars o sense treballar. 

Com en el cas de la bassa, a la part inferior del límit longitudinal exterior cada 

dipòsit disposa d’una sortida de desguàs o tub ceràmic que permetia el 

drenatge del fons i l’evacuació de l’aigua acumulada per mitjà d’una 

canalització soterrada situada a l’exterior (UE 2174). El primer d’aquests 

dipòsits, situat al costat nord-oest, presenta una longitud de 2,05 m, una 

amplada d’1,03 m i una alçada conservada de 0,46 m (UE 2170). Respecte al 

segon, ubicat al sud-est, la seva longitud era molt més gran, concretament uns 

3,15 m (UE 2171).  
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L’aigua acumulada tant a la bassa com als dipòsits es canalitzava, mitjançant 

un circuit de conduccions soterrades, cap a ponent i migjorn segurament es feia 

servir per irrigar els camps de conreu o horts. En primer terme els treballs han 

permès identificar una canalització de desguàs que inicia el seu recorregut just 

a tocar de l’exterior de l’angle sud-est 

de la basa (UE 2176), concretament 

on es localitza el tub de drenatge del 

fons. En aquest punts es va 

documentar un conducte o una mena 

d’embornal de planta quadrada que 

s’adossa al mur perimetral. Per tal de 

facilitar l’evacuació o sortida de 

l’aigua aquest presenta una solera 

inclinada i una major amplada 

respecte a la resta de la canalització. 

A continuació aquesta discorria 

paral·lela a  la bassa en direcció sud-

oest, passant just entremig del pou de 

la sínia i de la plataforma circular o molar. Finalment, un cop sobrepassa la 

bassa i els possibles abeuradors, efectua un gir molt pronunciat en sentit sud 

(UE 2227), concretament en direcció a l’actual carrer del Comte de Borrell i, per 

tant, excedint l’àrea intervinguda. La seva longitud total era d’uns 16,50 m 

aproximadament i, respecte a l’amplada total, era d’uns 0,60 m, essent més 

estret el seu interior amb 0,30 m. Presenta una solera de maons de terra cuita i 

unes parets laterals de maçoneria, mentre que les restes de coberta que es van 

conservar (concretament a l’extrem sud) ens indiquen que es va bastir 

combinant maons i lloses de pedra lligades igualment amb morter de calç. En el 

cas de l’embornal les parets consistien en tres lloses de pedra col·locades 

verticalment i un fons amb una llosa horitzontal i maons cuits.  
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Canalització UE 2176 de la sínia 

 

 

En segon lloc, a l’exterior dels abeuradors es va enregistrar la seva canalització 

de desguàs UE 2174/2236/2308 (assentada en la fonamentació o preparació 

UE 2309). El seu recorregut, en sentit nord-oest/sud-est, s’inicia just on se situa 

el tub d’evacuació del primer dipòsit (UE 2170) i, a continuació, també recollia 

les aigües procedents del segon (UE 2171). Un cop sobrepassades aquestes 

estructures connecta amb la canalització procedent del desguàs de la bassa 

(UE 2176).  Conserva part de la coberta que es va bastir amb blocs de pedra, 

mentre que les parets i la base es van construir amb maons de terra cuita 

lligats amb morter. Pel que fa a les seves dimensions, mesura 5,10 m de 

longitud, 0,50 m d’amplada total, 0,25 d’amplada interior i uns 0,38 m d’alçària.  

Finalment, al perímetre septentrional de la bassa es va identificar dues 

estructures que probablement estarien relacionades i que s’interpreten com les 

restes d’un desguàs aeri. D’una banda, al llarg de límit nord-oest s’adossava un 

fonament obrat amb blocs de pedra irregulars i material constructiu que, a la 

part superior, conservava un canal fet amb maons cuits (UE 2173).  D’altra 

banda, el parament del límit nord-est es trobava folrat per una estructura o mur 

de fonamentació que mesura 6,70 m de longitud, 0,50 m d’amplada i 0,30 m 

d’alçària conservada (UE 2290). A diferència del perímetre de la bassa, és 

executat amb blocs de pedra sense escairar de mida mitjana i gran lligada amb 

morter de color marró clar. L’estat de conservació d’aquest mur no ens permet 

establir la seva funcionalitat encara que també podria tractar-se de la banqueta 

o base d’una canalització per evacuar l'aigua sobrant abocada per la bassa. 
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Canalització UE 2173 de la sínia 

 

 

Quant a l’estratigrafia, el procés 

d’excavació ha permès identificar les 

restes del nivell de circulació (UE 

2304/2305/2307/2402/2403) 

corresponent al moment de 

construcció de les estructures que 

conformen aquest conjunt que se 

situaven a una cota que oscil·lava entre 11,00 i 11,46 m snm. En aquest estrat 

es van localitzar dos retalls relacionats amb les tasques de construcció d’alguns 

dels seus elements. En primer lloc, es va documentar una fossa de morfologia 

irregular (UE 2299) vinculada a la construcció dels abeuradors (UE 2170 i 

2171) i de la canalització de desguàs adjunta (UE 2174/2236/2308). Aquest, 

ubicat al costat del límit exterior dels dipòsits, mostra una longitud de 4,86 m, 

una amplada d’1,34 m i una alçada de 0,37 m i es trobava reblert per un estrat 

d’argiles amb gran quantitat de matèria orgànica carbonitzada, alguns blocs de 

pedra i restes de material constructiu i ceràmic (UE 2292). En segon lloc, al 

costat sud-est de l’arrencament de la canalització UE 2176 es va localitzar un 

retall que, també de morfologia irregular, possiblement es relaciona amb la 
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seva construcció (UE 2303). Presenta una longitud de 4,05 m, una amplada 

d’1,80 m i una fondària de 0,21 m i, com en el cas anterior, es trobava colgat 

amb un sediment força orgànic amb materials detrítics (UE 2302). En tots dos 

rebliments es van recuperar fragments de material ceràmic dels quals destaca 

la presència de produccions catalanes de reflexos metàl·lics i, concretament, 

d’escudelles decorades amb motius de pinzell-pinta produïts a partir de mitjans 

del segle XVI. 

 

6.2.3.1.1.3. Fase III 

Entre finals del segle XVI i inicis del XVII es documenta una darrera fase 

constructiva de l’interior de l’edifici del mas així com del sistema de captació, 

emmagatzematge i distribució de l’aigua localitzat a la zona central de la 

parcel·la de terra. Es tracta d’una sèrie de reformes de poc abast que no van 

modificar substancialment la fisonomia del mas.   

 

-Edifici d’hàbitat o masia del mas (plànols núm. 88, 92, 93 i 94) 

B1 

Els treballs d’excavació han permès identificar una regularització de l’espai per 

mitjà de l’abocament de terres de composició força heterogènia (UE 

2048/2123/2194) que, a banda de reblir el retall o fossa UE 2052, també van 

permetre elevar la cota de circulació de l’àmbit fins a una cota superior d’11,07 

m snm.  

En aquest nivell es va bastir una canalització (UE 2035/2049/2063/2077) que, 

adossada al mur de façana principal, segurament complia la funció de recollida 

d’aigües residuals generades a l’interior de l’edifici. Orientada en sentit nord-

est/sud-oest, aquesta procedia de l'àmbit B2 i es dirigia vers a l'exterior de 

l'edifici travessant la part inferior del mur de façana lateral UE 2039. Aquesta 

presenta una longitud documentada d’uns 6,70 m, amb una alçada total de 0,30 

m i una amplada exterior de 0,55 m i 0,23 m de l’interior del canal. Per facilitar 

la circulació de l’aigua aquest recorregut mostra una forta inclinació, amb unes 

cotes absolutes de la base  que anaven d’11,35 m snm, a l’extrem nord-est,  a 
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10,86 m snm, al sud-oest. A escala constructiva, es trobava integrada per una 

coberta formada per lloses de pedra poc treballades. Les parets es van bastir 

amb una obra de maçoneria integrada per fragments de maó cuit i petits blocs 

de pedres lligats amb un morter sorrenc de color ataronjat. Respecte a la base, 

aquesta era íntegrament de maons de rajol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de canalització UE 2035 de l’àmbit 

B1 

 

 

 

Finalment, damunt del nivell de 

regularització i de la canalització es va col·locar un nou paviment de maó cuit 

de 32x16 cm (assentat en una preparació de morter UE 2054/2055), del qual 

tan sols s’ha conservat dues petites porcions: una a la cantonada sud-est de 

l’àmbit (UE 2041) i l’altra al sector nord-oest (UE 2098), just davant de la part 

central de l’envà UE 2082. La cota d’aquest paviment se situava a uns 11,25 m 

snm. 

 

 

B3 
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En aquest espai es va efectuar un recreixement de la cota del terreny respecte 

a la fase anterior per mitjà d’un anivellament de terres (UE 2126) i la creació 

d’un paviment (UE 2125) que conformarà el nou nivell de circulació, localitzat a 

una cota d’11,23 m snm. Aquest últim, que no es conservava a tota la 

superfície de l’àmbit, es trobava format per una capa de morter de calç molt 

compactada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del paviment de morter de calç UE 2125 

B5 

El procés d’excavació d’aquest àmbit ha permès identificar un estrat (UE 

2131/2132) que s’interpreta com l’anivellació que, situada a una cota superior 

d’11,35 m snm, conformaria el nou nivell de circulació.  

 

-Sínia (plànol núm. 91 i 95) 

Respecte a les estructures hidràuliques, en primer lloc, es detecta una reforma 

del pou de la sínia. Els treballs arqueològics han permès identificar que el 

revestiment de la seva part àrea o brocal fou reconstruït per mitjà d’un 

recreixement que, comparat amb l’estructura original, era una obra de poca 

qualitat tant pels materials com per la tècnica emprada. Bàsicament es va 

documentar una filera formada per blocs de pedres irregulars i altres més o 

menys escairats lligats amb un morter de tonalitat groguenca (UE 2172). Cal 
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assenyalar que l'excés de morter col·locat a la base d'aquesta reforma 

desbordava o sobresortia per les vores o límits de l'estructura a conseqüència 

de la força exercida per aquesta. 

En segon lloc, la construcció del nou brocal del pou envaïa una part de l’espai 

que ocupava l’estructura UE 2171 que, juntament amb el dipòsit adjacent UE 

2170, per aquest motiu foren anul·lats i amortitzats.  D’una banda, es constata 

el desmuntatge o escapçament dels murs de tancament i del paviment del terra 

de la cantonada sud-oest del dipòsit UE 2171. Posteriorment, es va cobrir 

aquest angle amb una anivellació que regularitzava el terreny i que 

correspondria al nivell de circulació (UE 2301 i 2311) del bastiment del nou 

brocal del pou.  D’altra banda, damunt d’aquest estrat, i concretament en el lloc 

on hi havia el límit sud-oest del dipòsit, es va col·locar una alineació de blocs 

de pedra irregulars sense morter o argamassa per lligar-los (UE 2284). Aquesta 

estructura, amb una funcionalitat de moment desconeguda, es recolzava a la 

paret sud-oest del pou de la sínia i també anul·lava la canalització UE 2236. 

Finalment, a una cota d’11,26 m snm, es va documentar un nou nivell de 

circulació (UE 2320) que ocupava la totalitat de la plataforma circular o espai on 

l'animal donava voltes per extreure l'aigua del pou. Aquest, que regularitzava o 

reblia la rodera situada a l’exterior del cercle, es trobava compost per una capa 

d'argiles i graves compactades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivell de circulació UE 2320 de la plataforma circular de la sínia 
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Quant als materials arqueològics recuperats en els sediments corresponents a 

aquesta fase constructiva, d’una banda, cal destacar la presència de 

produccions catalanes de reflex metàl·lic amb un clar predomini dels fragments 

decorats en pinzell-pinta, característics de la segona meitat del segle XVI. 

D’altra banda, també s’han recuperat ceràmiques blaves catalanes del tipus 

orles diverses que ens permeten datar aquest moment constructiu a principis 

del segle XVII. Per últim, cal destacar la presència de dos ardits de Barcelona 

de Felip III (1598-1621). 

 

6.2.3.1.1.4. Fase IV  

En el marc del conflicte amb França iniciat el 1635 i  a conseqüència de la 

Guerra dels Segadors (1640-1652) es realitzaren una sèrie de reformes i 

intervencions al llarg de tot el recinte emmurallat d’època medieval de 

Barcelona. Segons la notícia recollida a les Rúbriques d’Esteve Gilabert 

Bruniquer, el dia 19 de juny de 1644 es va col·locar la primera pedra de la 

“mitja lluna” ubicada davant del portal de Sant Antoni. Novament en aquest 

procés fou necessària l’expropiació i l'enderrocament dels edificis i les 

propietats més propers a la zona exterior de la cortina.  

Els treballs arqueològics han permès identificar aquesta darrera fase històrica, 

que correspon al moment d'abandonament i enderroc de les estructures que 

formaven part del mas a conseqüència de l'aixecament del glacis i del camí 

cobert del nou sistema defensiu. 

 

-Perímetre de la parcel·la de terra del mas 

En referència als murs que delimitaven la parcel·la de terra del mas es van 

localitzar alguns trams pertanyents al seu enderrocament. Mentre que la part 

inferior o sòcols de pedra més o menys es van conservar intactes, les parets de 

tàpia van ser directament tombades vers al costat o cara exterior (UE 2020, 

2021, 9020 i 9021). Concretament, en el cas del mur de tancament del sector 

nord, es van documentar diversos mòduls d'uns 2 m de longitud per 1,80 m 

d'altura dipositats en el terra de forma horitzontal (UE 2020 i 2021). La 

degradació o arrasament de la superfície d'aquests panys caiguts va permetre 
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identificar la tècnica constructiva emprada pel seu bastiment que, com s'ha 

comentat anteriorment, va consistir en la superposició de capes de terra 

premsada intercalades amb abeurades de morter de calç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enderroc de les parets de tàpia UE 2020 

i 2021 

 

 

 

Finalment, aquestes restes foren cobertes per una capa de terra (UE 

2031/9003/9014) a partir de la qual s'aixecà el camí cobert i el glacis del 

baluard de Sant Antoni.  

 

-Edifici d’hàbitat o masia del mas (plànols núm. 92, 93 i 94) 

En primer lloc a l'exterior del conjunt edilici es va documentar una seqüència 

relacionada amb el seu enderroc (UE 2067, 2069, 2072, 2202, 2203, 2204, 

2111, 2118, 2119 i 2209) de la qual destaca la identificació d'algunes restes 

dels murs de tàpia que formaven part dels tancaments. Aquestes se situaven 

just al costat de la cara externa dels sòcols de pedra que, com en el cas dels 

límits de la parcel·la de terra, es van conservar més o menys en el seu estat 

original. Relacionat amb aquest procés també es detecta un espoli de la pedra 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

358 
 

dels paraments dels murs, principalment del volum primigeni. També es van 

sostreure alguns elements arquitectònics com per exemple els maons cuits 

pertanyents als paviments o les peces que formaven part de les portes o 

obertures. 

A l'interior del conjunt edilici, d'una banda, es va enregistrar els nivells de 

rebliment de les estructures practicades per sota del nivell de circulació. És el 

cas del pou UE 2114 situat en l'àmbit B6 amortitzat amb un sediment amb gran 

quantitat de restes detrítiques (UE 2115) o del retall de l'estructura de 

combustió UE 2219 de l'habitació B7 (UE 2223). D'altra banda, damunt de les 

restes enderrocades i dels nivells de circulació i d'ús que es van conservar es 

van dipositar nivells de runa i colgament formats bàsicament d'argiles amb 

matèria orgànica carbonitzada i gran quantitat de fragments de material 

constructiu, majoritàriament teules procedents de la coberta o teulada. Situats a 

una cota superior que oscil·lava entre els 10,95 i 11,59 m snm es tracta de les 

UE: 2042, 2045, 2046 i 2087 (B1); 2089 (B2); 2076, 2086, 2088 i 2092 (B3); 

2108 i 2110 (B4); 2090, 2091, 2107 i 2112 (B5); 2205 (B7) i 2105 i 2166 (B8). 

Finalment, es va documentar un nivell de regularització del terreny (UE 2031) 

sobre el qual es van iniciar els treballs de bastiment del glacis o esplanada. 

 

-Sínia (plànol núm. 95) 

El procés d'eliminació i abandó de les estructures  que formaven part de la sínia 

així com del sistema d’acumulació i distribució de l'aigua captada s'assemblaria 

substancialment als casos anteriors. En primer terme es detecta un espoli de la 

pedra de la major part dels alçats de les estructures així com del paviment de la 

bassa UE 2287 o de la coberta de la canalització UE 2176/2227. També se 

suposa que es van retirar tots els components i engranatges de fusta de la 

sínia pel seu aprofitament perquè en els treballs d'excavació no s'ha recuperat 

cap evidència d'aquests.  

En segon lloc, es detecta el rebliment de les estructures com del pou de la sínia 

UE 2172 mitjançant l'abocament de terres i nivells de runa que aconsegueixen 

colgar-lo totalment (UE 2228, 2234, 2235, 2291 i 2297). El mateix succeeix 

amb les restes constructives de la bassa UE 2287 que es cobreixen amb una 
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sèrie d'estrats que contenien gran quantitat de blocs de pedra i de restes de 

material constructiu (UE 2213, 2233, 2293 i 2294). També en aquest procés es 

rebleixen els dipòsits UE 2170 i 2171 amb els estrats UE 2229 i 2230 i les 

canalitzacions UE 2176/2227 i 2173 amb els rebliments les UE 2231/2232 i 

2298 respectivament.   

Finalment, amb anterioritat a l'aixecament del glacis del sistema defensiu 

d'època moderna, totes les restes i nivells d'enderroc i amortització es 

cobreixen amb un nivell força potent (UE 2031).  

La datació de l’enderroc i abandó definitiu de les estructures que formaven part 

del mas s’ha determinat a partir de la presència d’un conjunt de materials que 

ens remet a un context de la primera meitat del segle XVII. El tipus més 

representat correspon a la producció de ceràmica blanca i blava catalana 

decorada amb orles diverses, documentant-se un bon conjunt on el blau cobalt 

es combina amb altres colors com el groc o el verd. També s’han recuperat un 

bon nombre fragments d’escudelles i plats decorats amb reflexos metàl·lics de 

producció catalana amb motius de fulles pintades, retícules, fons picat... o  

decorats amb el motiu de pinzell-pinta. Respecte a les ceràmiques d’importació, 

destaca la presència d’algun fragment de plat de maiolica ligur del tipus blau 

berettino calligrafico a volute tipus C. D’altra banda, de forma molt més residual 

es troben produccions de verd i manganès i ceràmica blanca i blava de 

Barcelona. Per últim, cal destacar la presència d’un ardit de Barcelona de Felip 

III (1598-1621).  

 

6.2.3.2. Edifici 3 (plànol núm. 96) 

El segon mas o explotació agropecuària pertanyent a aquesta fase cronològica 

es va localitzar íntegrament en el sector 1000 de la intervenció. En concret 

aquest se situava en el costat sud o de mar del camí del Llobregat i, com en el 

cas anterior, també es disposava a una distància certa distància, al voltant 

d’uns 100 m, respecte a la muralla i a l'antic portal d'accés a la ciutat. 

Els treballs efectuats tan sols van permetre excavar i documentar una mínima 

part de l’extensió original de l’edifici d’hàbitat o masia perquè la resta 

d’estructures s'estenien fora dels límits de la intervenció en direcció sud. En 
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aquest sentit, a l’exterior del mercat també se suposa que se situarien els altres 

elements que integrarien el mas i que no s’han pogut documentar en la present 

intervenció, com per exemple els murs de tàpia que tancaven la seva parcel·la 

terra o altres 

infraestructures annexes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes de l’Edifici documentat al sector 1000 de la intervenció 

 

No obstant això, i tenint en compte les limitacions del registre exhumat, el 

conjunt edilici presenta una evolució arquitectònica com a resultat d’un procés 

acumulatiu d’actuacions i reformes que, iniciat a partir del segle XV, s’ha 

sintetitzat en quatre grans fases constructives més una darrera d’abandó a la 
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primera meitat del segle XVII a causa de l’aixecament del nou sistema defensiu 

d’època moderna de la ciutat. La construcció de la primera edificació, orientada 

en sentit nord-oest/sud-est, constitueix un espai de planta rectangular del qual 

es va documentar parcialment la seva façana principal anterior (UE 1115/1133) 

i un petit tram de la posterior30. Respecte als tancaments laterals, el cantó sud-

oest restava fora de l’àrea intervinguda i el nord-est es trobava afectada per 

l’excavació del fossat del baluard de Sant Antoni31. En els paraments d’aquests 

murs, concretament a la façana anterior, es va localitzar una porta (UE 1114) 

que, orientada vers al camí, s’identifica com l’accés principal d’aquesta fase. No 

es pot descartar l’existència de més entrades però aquestes, d’una banda, 

podien restar fora de l’àmbit de la intervenció o, d’una altra, foren eliminades o 

modificades en reformes posteriors de l’edifici.  

                                                           
30 Aquesta estructura es va localitzar en els treballs efectuats en la campanya de 
sondeig de l’any 2007. Cal assenyalar que se situava fora dels límits de la present 
intervenció.  
31 En aquest cas, durant els treballs de control de l’excavació de la rasa dels murs guia 
de la pantalla perimetral de la llosa d’estintolament del mercat, es va documentar un 
petit tram de mur que podria correspondre a aquest límit (UE 8147).  
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L’interior, que correspondria a la planta baixa, es trobava compartimentat 

mitjançant tres parets mitgeres (UE 1113, 1103 i 1164) que delimitaven un 

mínim de quatre cossos paral·lels entre ells i perpendiculars als murs de façana 

principals (C1, C2, C3 i C4). No va ser possible documentar cap subdivisió 

transversal així com tampoc la presència de portes o obertures de comunicació 

interna entre àmbits. Tanmateix sí que es van localitzar a l’àmbit C3, a tocar del 

mur de façana, el brocal d’un pou d’aigua (UE 1051) que ens indicaria que es 

tracta possiblement d’un espai obert o pati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbits documentats a l’interior de l’Edifici 3 

 

A partir de la segona meitat del segle XVI es produeix una reforma integral 

d’aquest espai, que s’inicia amb l'escapçament i l'amortització d’una bona part 

del mur de façana anterior. Seguidament aquesta es va fer servir de fonament 

C1 

C2 

C3 

C4  
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per bastir un nou mur de tancament (UE 1049/1150) on es va practicar una 

porta d’accés al cos C3 (UE 1128). D’altra banda, a l’interior del cos C2, se li 

adossaven a aquesta façana una petita compartimentació o espai de planta 

quadrada formada per dos envans (UE 1101/1102) i un dipòsit de maons (UE 

1097).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur de façana i accés a l’àmbit C1 de 

l’Edifici 3 

 

 

En aquest mateix període, o en un lapse de temps força curt, es torna a produir 

una nova reestructuració de l’espai. En concret a l’àmbit C2 s’amortitza la 

compartimentació interna i es practica una estructura de planta rectangular a la 

cantonada nord-oest (UE 1146). D’altra banda, el cos C3 és objecte d’una 

transformació amb l’eliminació i colgament de la mitgera que el separava de 

l’àmbit C2 i la construcció d’una de nova (UE 1060). A l’interior d’aquest es 

documenta un  paviment format per un enllosat format per còdols i blocs de 

pedra irregulars de petites dimensions (UE 1130). A més, a banda de la 

presència d’un brocal nou del pou, just a l’extrem sud-oest d’aquest espai es va 

localitzar una plataforma (UE 1153/1154/1155/1156) amb escala (UE 1152) feta 

amb un enllosat de pedra de Montjuïc, que s’interpreta com una mena 

d’estructura sobrealçada o moll per facilitar la càrrega i descàrrega de materials 

o mercaderies transportades en carros. 
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Entre finals del segle XVI i principis del XVII s’eliminen i amortitzen la major part 

de les estructures internes de la fase anterior i es realitzà un recreixement del 

nivell de circulació per mitjà de l’abocament de terres. Cal assenyalar que 

també es va prescindir de l’envà que dividia els àmbits C2 i C3 creant d’aquest 

forma un espai més ampli i diàfan. Finalment en la primera meitat del segle 

XVII es produeix una darrera fase d’enderroc i amortització definitiu de l’edifici 

previ a la construcció del sistema defensiu d’època moderna.  

Tenint en compte les limitacions ja exposades en referència a l’extensió de les 

restes documentades, no es pot descartar que en comptes de trobar-nos 

davant d’una única entitat edilícia es tracti d’un conjunt format per dues 

construccions independents separades per la mitgera UE 1113 i  cadascuna 

amb la seva pròpia porta d'ingrés orientada vers al camí. Però com de moment 

no és possible contrastar aquesta hipòtesi a causa de la manca de més dades 

que la confirmi, de moment es considerarà que les restes localitzades 

pertanyen a un sol edifici. 

Quant a l’estratigrafia exhumada en el transcurs dels treballs d’excavació, es va 

documentar una seqüència que ens ha aportat informació sobre el procés 

constructiu i de reformes de l’edifici així com del seu abandó i enderroc a causa 

de la construcció del sistema defensiu cap a mitjan segle XVII. Cal assenyalar 

que l’excavació d’aquest sector de la intervenció es va haver de fer en diferents 

moments en funció de les fases constructives de l'obra. Així, per exemple, la 

major part del cos C3 es va excavar una vegada es va esgotar l’estratigrafia i 

es van eliminar les estructures de la resta dels àmbits. 

 

6.2.3.2.1. Evolució crono-estratigràfica 

 

6.2.3.2.1.1. Fase I (plànols núm. 97, 100 i 101) 

L’edifici bastit en aquesta primera fase s’adossava al límit del costat de mar del 

camí del Llobregat i suposadament presenta una morfologia rectangular. Les 

tasques arqueològiques han permès documentar parcialment el seu perímetre i 

les restes d’algunes parets mitgeres o envans així com altres estructures o 

elements arquitectònics, nivells constructius i paviments.  
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Respecte als tancaments tan sols es va documentar un tram de la façana 

principal anterior que, orientada en sentit nord-est/sud-oest, es va aixecar 

aprofitant el mateix límit o tancament del camí (UE 1115/1133). Assentada 

sobre la banqueta de fonamentació UE 1173, mesura 0,50 m d’amplada, entre 

0,75 i 1,45 m d’alçària conservada i uns 17,63 m de longitud encara que es 

constata una continuïtat dels dos extrems fora dels límits de la intervenció. A 

escala constructiva es tracta d’una obra força acurada a partir d’un cos central 

o nucli compost per una argamassa de morter de tonalitat ataronjada amb 

petits blocs de pedra irregulars i fragments de material constructiu ceràmic. El 

parament exterior es va revestir amb filades més o menys regulars de carreus 

de pedra de Montjuïc, d’un mòdul o dimensions mitjanes però variables,  

disposats majoritàriament en aparell a trencajunt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parament 

original del mur 

de façana UE 1133 

 

A l’extrem sud-oest d’aquesta façana es localitzava la porta d’accés que 

connectava el cos C1 amb el camí del Llobregat (UE 1114). Aquesta obertura, 

de 2,15 m de llum, conservava el marxapeu format per dos blocs de pedra 

monolítics de morfologia rectangular ben escairats i, a cada extrem, s’intuïen 

els negatius on se situaven els brancals. De la resta de façanes, com ja s’ha 
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comentat anteriorment, la posterior i lateral sud-oest es localitzaven fora dels 

límits de la intervenció, mentre que la lateral nord-est es trobava tallada o 

afectada per l’excavació del fossat i la construcció de la contraescarpa del 

sistema defensiu d’època moderna. Tot i això, en intervencions anteriors a la 

present es van documentar alguns trams de murs que, tant per les seves 

orientacions com per la tècnica constructiva emprada, podrien correspondre a 

aquests tancaments32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta d’accés  UE 1114 que connectava el cos C1 amb el camí del Llobregat 

 

L’espai interior es trobava configurat a partir de tres parets mitgeres (UE 1113, 

1103 i 1164) que, orientades en sentit nord-oest/sud-est, es disposaven 

perpendicularment a les façanes principals i dividien l’espai en un mínim de 

quatre cossos allargats amb unes amplades d’uns 5,20 m33. La primera 

d’aquestes parets, començant des del sector occidental de l’edifici, corresponia 

a la UE 1113 que mesura uns 0,50 m d’amplada, 0,65 m d’alçària conservada i 

3,92 m de longitud documentada. Constructivament es va obrar amb blocs de 

pedra de mitjanes dimensions poc o gens escairats i fragments de material 

                                                           
32 Si aquests murs realment corresponien a les façanes que no s’han localitzat en la 
present intervenció, i amb les dades que disposem, s’interpreta que el conjunt edilici 
presentava una longitud de 22,43 m i una amplada d’uns 13,92 m.  
33 D'aquests quatre àmbits no va ser possible excavar i documentar el situat en el 
costat més oriental (C4) ja que es trobava totalment afectat pel fossat del sistema 
defensiu d'època moderna. 
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constructiu lligats amb morter de color blanc. La segona, la mitgera UE 1103 

(assentada sobre la banqueta de fonamentació UE 1171), mostra una amplada 

i alçada conservada molt similars a l’anterior, mentre que la seva longitud 

documentada era d’uns 8,30 m. En aquest cas es va obrar amb un aparell de 

blocs de pedres ben escairats de mitjanes dimensions lligats amb morter de 

tonalitat ataronjada i amb un revestiment o enlluït de color blanc. En relació 

amb el sistema constructiu emprat, a la part superior del mur es van identificar  

quatre forats de planta quadrada perfectament alineats i separats entre ells per 

una distància d’un metre. Aquests, probablement, correspondrien als encaixos 

de les bigues de fusta de l’embigat o bastida instal·lada per l’aixecament de 

l’alçat de la paret de tàpia, encara que en el procés d’excavació no s’ha 

documentat cap resta o pany enderrocat d’aquest tipus de construcció.   

Finalment, del mur UE 1164 (assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 

1165), que delimitava els àmbits C2 i C3, es va identificar un petit tram de tan 

sols 0,88 m de longitud i uns 0,57 m d’alçària. La seva amplada i fàbrica eren 

molt semblants a la mitgera anterior i, fins i tot, també conservava part de 

l’arrebossat o revestiment de morter dels paraments. 

Sembla evident que aquests cossos es van subdividir internament per mitjà 

d’envans però, com ja s’ha apuntat anteriorment, aquests restarien fora dels 

límits de la intervenció, igual que les portes o obertures de comunicació interna. 

No obstant això, els treballs d’excavació sí que han permès localitzar un pou 

(UE 1051) per l’extracció d’aigua subterrània que s’adossava al mur de façana 

anterior, concretament s’ubicava en la cantonada nord-oest del cos C3.  El seu 

brocal, amb un diàmetre total d’1,20 m, es va bastir amb maons cuits lligats 

amb morter de calç blanca i tant l’interior com l’exterior conservaven l’enlluït 

original. El retall (UE 1094), que era de secció circular, es trobava paredat de 

dalt a baix amb maçoneria aparellada per filades.  

A continuació es detallarà l'estratigrafia identificada i documentada en el procés 

d'excavació de cadascun dels àmbits corresponents a aquesta fase 

constructiva: 

C1 
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Es tracta d'una habitació de la qual tan sols es va documentar la cantonada 

nord-est perquè la major part se situava fora de la superfície del mercat. 

Aquesta es trobava delimitada per la mitgera  UE  1113 i el mur de façana 

anterior UE 1115 on es va identificar una porta d'accés (UE 1114) encarada al 

camí del Llobregat. 

El procés d’excavació d’aquest àmbit ha permès documentar el nivell 

constructiu UE 1118 sobre el qual es va bastir la preparació de paviment UE 

1117  composta per una capa molt prima de morter de calç situada a una cota 

superior d’11,07 m snm. 

A banda d’aquests nivells, també cal destacar la presència d’un conjunt de 

retalls disposats paral·lelament i a l’exterior del tancament UE 1133, per tant 

just a la vorada del camí del Llobregat. Es tracta de quatre forats de pal (UE 

1123, 1125, 1126 i 1127) practicats en el nivell del camí UE 1124 i un més (UE 

1141) a l’estrat UE 1138. A escala general mostraven unes mateixes 

característiques formals amb una planta circular, d’entre 0,18 i 0,30 m de 

diàmetre i entre 

0,07 i 0,27 m 

de 

profunditat, una secció cilíndrica i un fons pla. Totes aquestes estructures 

negatives s’interpreten com els encaixos d’una bastida relacionada amb les 

tasques de construcció del mur de façana.  
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Forats de pal UE 1123, 1125, 1126 i 1127 

 

C2 

En primer lloc cal dir que una bona part de la seva extensió d’aquest àmbit, 

concretament la meitat sud-est, se situava fora de l’àmbit de la intervenció. 

Respecte als seus límits, es va localitzar íntegrament el tancament nord-oest 

(UE 1133) i de forma parcial la mitgera sud-oest (UE 1113) i la nord-oest (UE 

1103) que configuraven un espai de morfologia rectangular. Cal assenyalar que 

en els trams de murs documentats no s’ha identificat cap mena d’obertura o 

porta.  

Corresponent a aquesta fase constructiva, es va localitzar el nivell constructiu 

(UE 1147), a una cota superior de 10,68 m snm, on es van practicar les 

trinxeres constructives de les fonamentacions dels murs. 

C3 

Com en el cas anterior, aquest espai també es va documentar parcialment 

perquè una part de la seva extensió se situava fora dels límits de l’obra. 

Localitzat al cantó sud-oest del conjunt edilici mostra una planta més o menys 

rectangular amb una superfície que, per una qüestió de simetria, segurament 

era força similar als altres àmbits de l’edifici. Respecte als seus límits, es va 

localitzar alguns trams dels tancaments nord-oest (UE 1133) així com de la 

paret mitgera sud-oest (UE 1103) i, de forma molt parcial, l’envà nord-est (UE 

1164). En els trams de murs documentats no es va identificar cap mena 
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d’obertura o porta, però cal destacar la presència d’un pou per l’extracció 

d’aigua (UE 1051) localitzat a la cantonada nord-est de l’àmbit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pou d’extracció d’aigua UE 1051 

 

Quant a l’estratigrafia excavada en aquest àmbit, no es va documentar cap 

paviment o preparació però si el seu nivell constructiu (UE 1170). Es tracta 

d’una capa que, situada a una cota de 10,40 m snm, es trobava formada 

d’argiles llimoses 

de color marró 

clar. 

La 

presència de materials corresponents a aquesta fase constructiva són molt 

escassos i bàsicament es tracta d’un conjunt de ceràmiques format per 

vidriades monocromes i comunes grises i oxidants. No obstant això, cal 
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descartar la troballa d'alguns fragments de ceràmica blava de Barcelona que 

ens permeten datar aquest moment constructiu al segle XV. 

 

6.2.3.2.1.2. Fase II (plànols núm. 98, 100 i 101) 

El registre arqueològic suggereix que a partir de la segona meitat del segle XVI 

s’efectuaren un seguit de reformes que modificaren substancialment la 

fisonomia de l’edifici o masia. En aquest moment la principal actuació que es va 

dur a terme va ser la reconstrucció parcial del mur de façana anterior que, com 

ja s'ha indicat, aprofitava el mateix marge o límit del camí del Llobregat. En 

concret es va enderrocar i escapçar el tram d’estructura original comprès entre 

els àmbits C2 i C3. Sobre les seves restes es va bastir el fonament (UE 1081) 

del nou mur de façana (UE 1049) del qual, amb una amplada també de 0,50 m, 

es va documentar una longitud de 14,30 m i una alçada conservada d’1,15 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur de façana UE 1049 de l’Edifici 3 

 

A escala constructiva presenta una 

factura o fàbrica més senzilla en tractar-

se d’una obra bastida amb blocs de 

pedra irregulars o poc desbastats 

juntament amb peces de material 

constructiu ceràmic col·locades de 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

372 
 

manera horitzontal al parament, tot lligat amb morter de calç. D’altra banda, a 

l’extrem nord-est d’aquest mateix mur es va practicar una nova porta (UE 1128) 

que, amb 2,45 m de llum, connectava l’àmbit C3 amb l’exterior de l’edifici. 

L’obertura conservava dues peces de pedra monolítica que formaven el 

marxapeu o llindar on descansaven els dos brancals o muntats que, en aquest 

cas, no s’han conservat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marxapeu o llindar de la porta UE 1128 

 

 

C2 

Respecte a les modificacions o reformes efectuades a l’interior de l’edifici del 

mas aquestes es van practicar principalment en l’àmbit C2.  

Primerament, es va procedir a una regularització de la superfície de l’habitació 

per mitjà de l’abocament de terres (UE 1107, 1106, 1104 i 1105) que va 

permetre elevar la cota de circulació del nivell constructiu fins a 10,80 m snm. 

Encara que no es va conservar cap paviment o preparació corresponent a 

aquest moment, en aquests estrats es van practicar les trinxeres de 

fonamentació de dues estructures (UE 1101 i 1102) que s’adossaven a la 

façana UE 1049 i a la mitgera UE 1103, configurant d’aquesta forma una 

compartimentació a la cantonada nord-est de l’àmbit de planta quadrada d’uns 
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3,80 m2. Es tracta d’una obra solidària de 2,30 m de costat formada per uns 

fonaments de maçoneria de 0,40 m d’amplada i uns 0,37 m d’alçària 

conservada. A l’interior d’aquest espai, concretament a l’angle nord-est i 

adossat al mur de façana, també es va bastir un petit dipòsit (UE 1097) de 

planta rectangular (d’1,26 per 0,50 m de costat i 0,75 m de profunditat)  format 

per quatre tancaments obrats amb maons cuits lligats amb morter de calç. Cal 

dir que amb les dades que disposem de moment no podem adscriure una 

funcionalitat concreta a aquestes estructures dins del conjunt de l’edificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compartimentació formada pels murs UE 1101 i 1102 i dipòsit UE 1097 

 

6.2.3.2.1.3. Fase III (plànols núm. 99, 100 i 101) 

Els treballs arqueològics han permès identificar que en un moment posterior 

respecte a la Fase II, però també ubicat en la segona meitat del segle XVII, es 

van continuar amb les reformes o modificacions dels espais interiors de l'edifici, 

concretament dels cossos C2 i C3. Del conjunt de transformacions efectuades 

cal destacar la demolició parcial i amortització de la mitgera UE 1103. Aquesta 

fou substituïda per una paret més prima i de factura més senzilla (UE 1060) 

que es trobava desplaçada uns 0,40 m en direcció nord-est respecte a l’anterior 
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envà, reduint d’aquesta forma la superfície o amplada original del cos C3. La 

resta d’actuacions es descriuen a continuació. 

C2 

En aquesta habitació es va efectuar un recreixement de la cota del terreny 

respecte a la fase anterior amb la creació d’un possible paviment o nivell de 

circulació del qual tan sols es va conservar la seva preparació (UE 1100), 

localitzada a una cota de 10,90 m snm. Aquesta, formada d’argiles de color 

marró fosc amb restes o traces de morter, colgava la compartimentació 

configurada pels fonaments UE 1101 i 1102 així com les restes escapçades de 

la paret mitgera UE 1103. Respecte al dipòsit UE 1097 sembla que no es va 

veure afectat per aquesta remodelació i continua funcionant en aquesta nova 

fase constructiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparació de paviment UE 1100 

 

D’altra banda, a la cantonada nord-oest de l’habitació, es va practicar en els 

nivells UE 1100, 1104 i 1047 un dipòsit o possible fossa sèptica d’1,60 per 1,10 

m de costat amb una fondària d’1,78 m (UE 1099). Constructivament les parets 

que s’adossaven al mur de façana UE 1049 i la mitgera UE 1113 es van bastir 

amb fileres de blocs de pedra irregulars de petites i mitjanes dimensions 

intercalades amb altres de maons disposats horitzontalment, tot lligat amb 
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morter de color marró (UE 1146), mentre que la resta dels seus límits, 

concretament l’angle sud-est, no presentaven o conservaven cap mena de 

revestiment intern.  

C3 

Respecte a la partició més oriental de l’edificació, en primer lloc, es detecta una 

reestructuració de l’espai que probablement s’inicia amb l’enderrocament o 

escapçament previ de les parets mitgeres UE 1103 i 1164. Posteriorment 

s’abocarien una sèrie de nivells de terra (UE 1166, 1168, i 1111-1159) que van 

permetre regularitzar l’espai i elevar el seu nivell de circulació fins a una cota 

superior d’uns 10,90 m snm.  

Sobre aquest recreixement es basteixen els nous murs divisoris o envans 

d’aquest cos. Així el límit nord-est (UE 1151), que s’assentava damunt de les 

restes del seu antecessor (UE 1164), constitueix una obra poc elaborada amb 

un aparell de carreus de diferents dimensions, blocs de pedra irregulars i 

fragments de material constructiu ceràmic lligats amb morter de calç i amb els 

paraments arrebossats. Respecte a les seves mesures es va documentar una 

longitud d’uns 0,86 m, una amplada de 0,45 m i una alçària conservada de 0,51 

m. D’altra banda, el costat oposat de l’àmbit es va tancar per mitjà d’una paret 

prima de la qual restaven dues fileres bastides amb blocs de pedra poc o gens 

escairats de mitjanes dimensions i maons per tapar les juntes, tot lligat amb 

morter sorrenc de color marró (UE 1060). D’aquesta, que s’adossava al brocal 

del pou UE 1051, es va documentar una longitud d’uns 2,70 m, una amplada de 

0,20 m i una alçada de 0,46 m.  

En segon lloc, es va instal·lar un paviment o enllosat de còdols  rierencs o 

petits blocs de pedra irregulars col·locats de cantell i molt junts, amb terra entre 

pedra i pedra per omplir els espais buits (UE 1130). Aquests còdols, amb un 

gruix màxim d’uns 0,15 cm, es trobaven confinats en tres franges longitudinals 

delimitades per mitjà de dos marcs o línies formades per pedres més grans i 

carejades que impedien el moviment dels còdols. Localitzat a una costa 

superior que oscil·lava entre 10,83 i 11,02 m snm, la seva superfície mostra un 

lleuger pendent o inclinació vers al sud-est que segurament facilitava o 

orientava el drenatge de l'aigua. Cal assenyalar que a la zona més propera de 
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l’envà UE 1060, concretament al costat del pou UE 1051, l’empedrat es perd i 

en el seu lloc es detecta un nivell d’ús o paviment compost d’argiles molt 

compactades amb traces de morter de tonalitat ataronjada (UE 1158).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment o enllosat UE 1130 

 

En tercer lloc, a l’extrem sud-est de l’àrea excavada, es va localitzar una 

estructura sobrealçada disposada de forma paral·lela i a una distància d’uns 

0,30 m respecte de l’envà UE 1060. Aquesta, interpretada com un moll on es 

carregava i descarregava el contingut que transportaven els carros, en conjunt 

mesura uns 3,40 m de longitud, 0,70 m d’amplada i uns 0,70 m d’alçària. Es 

trobava integrada per una plataforma de planta rectangular (assentada sobre la 

banqueta de fonamentació UE 1160) obrat amb blocs de pedra, alguns d’ells 

ben escairats, i material constructiu ceràmic tot lligat amb morter sorrenc de 

tonalitat marronosa (UE 1154). Part del perímetre exterior, concretament els 

límits nord-oest i sud-oest, es van revestir o folrar per mitjà d’un muret o paret 

prima, d’uns 0,20 m d’amplada, aixecada amb maons cuits lligats amb morter i 

amb enlluït al parament exterior (UE 1156). A la superfície superior se li 

recolzava un enllosat de pedra de Montjuïc del qual es conserven 5 peces (UE 

1153). Aquestes presentaven una morfologia rectangular amb una longitud 

d’uns 0,50 m, una amplada que oscil·la entre els 0,20 i 0,42 i un gruix de 0,25 

m (cota superior 11,56 m snm). Per accedir a la part superior de la plataforma, 
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a l’extrem sud-est s’adossava una escala d'obra (UE 1152). Els treballs 

arqueològics han permès identificar dos graons bastits amb maons cuits i amb 

una estesa de 0,28 m, una amplària documentada d’1,50 m i una alçada del 

segon respecte al primer de 0,20 m. Aquests es trobaven encastats en el mur 

de la caixa que es va bastir amb blocs de pedres de dimensions mitjanes i 

irregulars així com material constructiu ceràmic, tot lligat amb morter sorrenc de 

tonalitat ataronjada. Finalment, entre la part central d’aquesta plataforma i 

l’envà UE 1060, es va localitzar un pilar o fonament (assentat sobre la 

banqueta de fonamentació UE 1161) que es relacionava funcionalment i 

constructivament amb el conjunt. Es tracta d’una estructura amb una longitud 

de 0,63 m, una amplada de 0,30 m i una alçada de 0,45 m que es va obrar amb 

maons lligats amb morter sorrenc de tonalitat marró (UE 1155).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura sobrealçada documentada a l’interior de l’àmbit C3 

 

La darrera reforma documentada en aquesta fase constructiva correspon a la 

construcció d’un nou brocal que envoltava el pou UE 1051. Aquest presenta 

una planta circular, d’1,80 m de diàmetre i 0,20 m d’alçada conservada, que 

s’adossava a les restes de l’antic pou així com al mur de façana UE 1049 i a 

l’envà UE 1060. Es va construir en maçoneria de pedra irregular lligada amb 

morter de calç, encara que també es van emprar alguns carreus de grans 

dimensions possiblement reutilitzats.  
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El conjunt ceràmic procedent tant d’aquesta fase constructiva de l'edifici com de 

l’anterior es caracteritza per una abundant quantitat de fragments de vidriades 

així com de terrissa de cocció oxidant i reductora. Respecte a la pisa decorada, 

a banda de la presència de produccions residuals dels segles XIV i XV 

(bàsicament de verd i manganès i de blau cobalt gòtica valenciana i de 

Barcelona), s’han recuperat plats i escudelles de reflexos metàl·lics de 

producció catalana decorats amb motius geomètrics, vegetals, escriptura cúfica 

o amb pinzell-pinta. D’altra banda, també cal destacar la troballa d’alguns 

fragments de ceràmica d’importació com per exemple produccions de 

Montelupo a rombi e ovali; en blau berettino calligrafico a volute tipus B o de 

Deruta cetro a petali i a occhio di penna di pavone. Tot aquest material, i tenint 

en compte l'absència de ceràmica blava catalana, ens remet a un context 

cronològic de la segona meitat del segle XVI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforma del brocal del pou UE 1051 

 

6.2.3.2.1.4. Fase IV (plànols núm. 99, 100 i 101) 

Entre finals del segle XVI i principis del XVII es detecta un darrer moment 

constructiu centrat bàsicament en l’amortització de la major part de les 

estructures internes i el posterior recreixement i regularització del nivell de 

circulació mitjançant l’abocament de terres. En aquest sentit els cossos C2 i C3 

es van unificar en un sol espai prescindint de la paret mitjana UE 1060 i de la 
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plataforma o estructura sobrealçada UE 1152/1153/1154/1155/1156. D'altra 

banda, també s'elimina el mur divisori UE 1113 i es construeix un de nou just al 

costat del seu parament nord-est (UE 1050) i damunt de la fossa sèptica UE 

1146.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur divisori UE 1050 

 

La resta de reformes o modificacions de l’espai interior dels àmbits van consistir 

en:  

C1  

El procés d’excavació d’aquest àmbit ha permès identificar un estrat (UE 1116) 

que s’interpreta com l’anivellació que, situada a una cota superior d’11,40 m 

snm, conformaria el substrat del nou nivell de circulació.  

C2 

A l'interior d’aquesta habitació, d'una banda, es van enregistrar els nivells de 

rebliment de les estructures practicades per sota del nivell de circulació de la 

fase anterior. El dipòsit UE 1097 es va colgar amb un sediment UE 1096 i la 

possible fossa sèptica UE 1146 per mitjà del rebliment UE 1108, ambdós 

compostos per la mateixa runa generada en el procés de demolició de les 

estructures. D'altra banda, damunt d’aquestes restes es van dipositar nivells 
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d’enderroc i colgament (UE 1053, 1054, 1056, 1058 i 1059) fins a assolir una 

nova cota superior del nivell de circulació, situada al voltant dels 11,60 m snm. 

C3 

En aquest cas, com ja s’ha comentat, es produeix l’amortització de l’envà UE 

1060 i de la plataforma o estructura sobrealçada mentre que el pou UE 1051 

sembla que va restar en ple funcionament fins a la darrera fase d’abandó de 

l’edifici. També en aquest cas es va efectuar un recreixement de la cota del 

terreny per mitjà d’un anivellament de terres (UE 1053, 1054, 1055, 1061, 1110 

i 1129) que va permetre igualar i unificar el nivell de circulació amb l’àmbit C2. 

La datació d’aquesta fase s’ha determinat a partir de la presència d’un conjunt 

de materials que ens remet a un context de principis del segle XVII. Respecte a 

la pisa decorada destaca la presència de fragments de plats i escudelles de 

ceràmica blanca i blava catalana amb algun cas on es combina amb altres 

colors com el groc. També s’han recuperat peces de reflexos metàl·lics 

majoritàriament decorades amb el motiu pinzell-pinta i, de forma molt més 

residual, es troben produccions ceràmica blanca i blava de Barcelona o 

valenciana. Finalment, cal destacar la presència d’un diner de Girona de Felip 

III (1598-1621). 

 

6.2.3.2.1.5. Fase V (plànols núm. 100 i 101) 

A conseqüència de la construcció del baluard de Sant Antoni en la dècada dels 

anys 40 del segle XVII es va produir l'expropiació, enderroc i cobriment de les 

restes de l'edifici per mitjà d’una capa de terres força potent (UE 1039). En 

concret es va veure afectat directament per l'aixecament del glacis i del camí 

cobert així com per l'excavació del fossat defensiu. 
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6.3. El baluard de Sant Antoni (plànol núm. 102) 

Els treballs arqueològics duts a terme al llarg de totes les intervencions 

efectuades al mercat han permès l’excavació una part del baluard de Sant 

Antoni i el seu sistema defensiu més avançat com seria el fossat, la 

contraescarpa, el camí cobert i el glacis o esplanada. Com s’ha comentat 

anteriorment, la documentació de les restes es va efectuar en funció de les 

fases constructives de l’obra i, per aquest motiu, en cap moment va ser 

possible una visió simultània de tot el conjunt. 

Convé destacar que el Projecte Bàsic de Reforma del Mercat de Sant Antoni 

contemplava la conservació del baluard (a excepció dels trams extrems 

afectats pel pas d’una la galeria de serveis) i la part corba de la contraescarpa 

enfrontada a l’aresta del baluard. Posteriorment, en el context d’execució de la 

fase d’obres anomenada sota rasant, es va decidir mantenir un tram més de 

contraescarpa de 28 m de longitud. En la fase d'excavació arqueològica també 

es va descobrir una obra auxiliar o col·lector, del qual s’ha preservat el tram 

més pròxim a la part posterior de la contraescarpa, d’aproximadament 4,50 m, 

així com un paviment relacionat amb aquesta estructura que s’ubica a l’interior 

del fossat. 
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Elements de la fortificació documentats a l’interior del mercat 

A continuació es realitzarà una descripció dels elements de la fortificació que 

s'han enregistrat en la present intervenció encara que també es farà referència 

als 

documentats en altres fases per tal de recapitular i donar una visió més global 

dels resultats obtinguts. 
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6.3.1. Descripció de les restes 

 

-Baluard (plànols núm. 80, 103, 109, 11, 112, 113, 114, 115 i 116) 

En relació amb el baluard de Sant Antoni, localitzat al terç est del mercat i a 

pocs centímetres de fondària respecte del seu nivell de circulació, es va posar 

al descobert uns 1.400 m2 de la seva superfície total que rondaria, segons la 

planimetria històrica, entorn de 11.300 m2. La fortificació es trobava delimitada, 

d’una banda, per un tram d’uns 70 m de la cara nord (UE 6004/7002/8025) 

situada entre els patis del mercat del carrer Comte d’Urgell, la nau sud i el pati 

del carrer de Manso i, d’una altra, per uns 21 m de la sud (UE 8026) 

documentada íntegrament al pati del carrer de Manso. En aquest mateix pati 

també es va enregistrar la intersecció entre ambdues cares o vèrtex capital (UE 

8074).  

El mur de la cara nord (UE 6004/7002/8025), orientada en sentit nord-est/sud-

oest, presenta una amplada que oscil·lava entre 1,75 i 1,90 m a la part superior 

i 2,34 m a la inferior o zona de contacte amb el basament. Conservava una 

alçada màxima que fluctuava entre 5,25 i 6,25 m (documentat a una cota 

superior entre 10,49 i 12,67 m snm) que, segons la documentació històrica, 

aproximadament correspondria a la meitat del seu alçat original34. 

                                                           
34Al document de l'any 1715 “Explication sur la fortification de la ville de Barcelonne” 
(Bibliothèque nationale de France, Département Arsenal, MS-6434, 63 A) es detalla de 
forma exhaustiva les mesures del baluard i del fossat: «Ce bastion est revêtu de beau 
moilon piqué par assise reglée et les trois angles saillants armé de pierre de taille. Sa 
hauteur est de cinq toises deux pieds, son parapet de trois toises d'épesseur et son 
rempart de quatre toises. [4r] Les flancs n'ont point de parapet terrassé. Il n'i a que 
l'épesseur de la muraille, un rempart derrière et une poterne au flanc droit. La gorge de 
ce bastion est de neuf pieds plus élevée que le couronnement du parapet dudit 
bastion. Il y a au milieu de cette gorge une tour exagone terrassée où il y a quatre 
sepropre à mettre du canon. Le fossé de ce bastion a 11 toises de largeur et 14 pieds 
de hauteur, seulement revêtu de 12 toises de longueur, vis à vis l'angle flanqué. Le 
chemin couvert a cinq toises de largeur et six pieds de hauteur, compris les deux 
banquettes.». 
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Respecte a la cara sud (UE 8026), amb una orientació nord-oest/sud-est, cal 

assenyalar que se trobava afectada per la construcció del soterrani d’un antic 

magatzem del mercat que es situava a la zona central del pati. Així, en aquest 

cas un tram d’uns 12,30 m de longitud des de l’arrencament del vèrtex tan sols 

preservava una alçària màxima d’uns 3 m (les cotes superiors oscil·len entre 

11,48 i 11,64 m snm a la part més alta i entre 9,04 i 9,38 m snm al tram 

escapçat pel soterrani), mentre que la resta, uns 5,90  m de longitud fins al límit 

del solar, mostra una alçària entorn de 5,50 m (a una cota superior màxima 

d’11,60 m snm). Respecte a l’amplada del mur les mesures eren iguals o 

similars a l’altra cara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cares i vèrtex del baluard de Sant Antoni 

 

Les característiques constructives de les dues cares eren les pròpies de l'època 

i d'aquest tipus de construcció, amb un parament interior bastit a plom i 

l’exterior amb el típic perfil atalussat. El revestiment extern es trobava format 

per alineacions de carreus rectangulars, disposats en aparell a trencajunt, de 

mida variable (entre 0,33 i 0,55 m de longitud; 0,30 m d'alçada i 0,30 m de 

gruix). En canvi el cos central i la cara interna es van obrar mitjançant la 

superposició de capes o tongades horitzontals d'uns 0,30 m de gruix formades 

per grans blocs de pedra irregulars barrejats amb morter de bona qualitat de 

calç i sorra. La pedra emprada en ambdós casos correspon a gresos 
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completament silicificats procedents de la pedrera de Montjuïc que es 

caracteritzen per la seva gran duresa i per un color majoritàriament gris però 

també podien aparèixer peces amb tonalitats groguenques o rosades. 

En alguns punts de la cara externa dels murs, en concret en el morter de les 

juntes, es conservaven restes o traces d'un recobriment de color ocre o 

ataronjat que tenia com a funció principal la de protegir la pedra davant les 

inclemències meteorològiques, així com per homogeneïtzar o uniformitzar la 

tonalitat dels paraments. Cal dir que aquest tipus revestiment o acabat també 

s'ha documentat en altres intervencions del recinte emmurallat de la ciutat 

(Soberón, 2014: 96). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detall del parament de la cara sud del 

baluard 

 

 

Pel que fa al vèrtex (UE 8074), que es tracta d’una obra solidària formada per 

la intersecció de les cares,  conservava una alçada d’uns  5,15 m (documentat 

a una cota superior d’11,46 m snm. El parament extern es trobava revestit amb 

carreus de tonalitat grisenca d’un mòdul més gran (entre 0,75 i 1,12 m de 

longitud i 0,37 m d'alçada) i amb un acabat més acurat respecte a la resta de 

l'estructura defensiva. Aquests peces, que també es disposaven en un aparell a 

trencajunt, ocupaven una amplada a cada cara del baluard d’uns 3,50 m. A la 
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part superior de l’alçat conservat, just a l’interior i a la vora de l’encreuament de 

les cares (localitzat a una cota superior d'11,12 m snm), es va documentar una 

peça de pedra modulada de morfologia semicilíndrica que suposadament 

projectaria un perfil arrodonit de la part més elevada del vèrtex.  

Parament del vèrtex del baluard de Sant Antoni 

 

Els fonaments o banquetes on s'assentaven tant la cara nord (UE 

6010/7133/8131), la sud (UE 8133) i el vèrtex (UE 8132) mostraven una 

fondària màxima d'uns 2 m (localitzats a una cota superior entorn de 6,25 m 

snm i una inferior de 4,25 m snm) i foren bastits a plom per mitjà de la tècnica 

de l'encofrat perdut. La fàbrica emprada era molt similar a la documentada en el 

cos central del mur de les cares, que consistí en l’abocament a l'interior de les 

trinxeres constructives (UE 6012/7134/8136, 8137 i 8138) de fileres de grans 

blocs de pedres irregulars lligats amb morter de calç blanca.  

Practicada al llarg de tota la longitud del costat interior de la cara nord es va 

documentar una trinxera (UE 6009/7004/8027)  d'uns 7 m d'amplada i una 

fondària d'entre 4 i 5 m (localitzat a una cota superior que fluctuava entre 10,52 

i 12,65 m snm) reblerta per un massís o abocament de terres fortament 

piconades (UE 6008/7003/8028). Aquest també seria present a la cara sud 
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però no es va poder localitzar ja que, com s’ha comentat, també es trobava 

afectat per l’excavació del soterrani de l’edifici annex al mercat. El rebliment, 

format d'argiles de color vermell amb nòduls calcaris, es va generar en el 

transcurs de l'excavació del fossat i, per aquest motiu, la seva composició era 

similar a la de terreny geològic de la zona, anomenat tradicionalment torturà. 

L'objectiu d'aquesta tècnica constructiva era aconseguir una major amplada de 

les cares però per 

mitjà d'una 

obra més 

lleugera que 

permetés una millor absorció de l’impacte dels projectils de canó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massís o abocament de terres fortament piconades 8028 
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A l'interior del baluard es van salvaguardar les restes d'una estructura de 

fonamentació que, orientada en sentit nord-est/sud-oest, es trobava obrada 

amb blocs de pedres irregulars lligats amb morter de calç i sorra de color 

blanquinós, es conservava en tres trams (UE 8029/8030/8148). Aquesta 

estructura correspon a una mena de passadís molt estret o galeria espitllera, 

d'uns 0,80 m d'ample, localitzat a l’eix central del baluard i en sentit vertical a la 

seva projecció 

màxima, 

concretament entre la gola i el vèrtex.   

El primer tram, documentat a la cantonada del mercat dels carrers Comte 

d'Urgell i Manso, es tracta de dues estructures paral·leles que formaven un 

passadís de 10,10 m de longitud, 4 m d’amplada i 1,2 m d’alçada conservada 

(UE 8148). En el fons d’aquest passadís (UE 8149) es conservaven les restes 

d’un paviment de pedra irregular disposada horitzontalment amb argamassa de 

morter de calç i sorra. El segon (UE 8029), localitzat al pati del carrer Manso 

que, correspon a les restes de la paret o límit nord-oest del passadís, mesura 5 

m de longitud, entre 0,50 i 0,90 m d’amplada i 0,86 d’alçada conservada 

(documentat a una cota superior d’11,80  m snm i cota inferior de 10,94 m 

snm). El tercer (UE 8030), localitzat a una distància de l’anterior d’uns 2 m en 

direcció nord-est, conserva també un tram de paret de 2,25 m de longitud, 0,50 

m d’amplada i 0,30 m d’alçada (cota superior: 11,20 m snm i cota inferior 10,90 

m snm). 
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Estructura de fonamentació UE 8029 

 

També a l’interior del baluard, a una cota superior d’11,41 m snm, es va 

documentar unes restes constructives que es relacionaven amb el sistema 

defensiu d’època moderna però a causa del seu estat de conservació de 

moment no s’ha pogut interpretar la seva funcionalitat concreta. Es tracta del 

mur UE 7090 (assentat sobre la banqueta de fonamentació UE 7103) que, 

localitzada a l’extrem sud-est del sector 7000, es disposava paral·lel al 

passadís o galeria amunt descrit (concretament a una distància d’uns 3,20 m). 

Aquest es va bastir amb blocs de pedra irregulars lligats amb morter de calç 

blanca i conservava una longitud d’uns 6,20 m, una amplada de 2 m i una 

potència de 0,70 m. Relacionat amb aquest mur també es va identificar un 

paviment de morter de calç de color blanc (UE 7091) situat a una cota d’11,17 

m snm i amb una potència de 3,5 cm. Aquest últim es disposava damunt d’una 

sèrie d’anivellacions (UE 7093, 7099 i 7100) que amortitzaven un conjunt 

d’estructures d’inicis del segle XVII relacionades amb el camí del Llobregat, en 

concret el mur UE 7094 i el paviment UE 7102.  
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Mur UE 7090 documentat a l’interior del 

baluard de Sant Antoni 

 

-Fossat (plànol núm. 104) 

El fossat o vall defensiu (UE 

1045/6007/7009/8139/ 9015), delimitat per les cares del baluard i el mur de la 

contraescarpa, ocupava una superfície a l’interior del solar del mercat d’uns 

2.950 m2. Bàsicament consistia en una excavació o rebaix del terreny practicat 

en els sediments formats per les rieres de l’Holocè així com en el nivell inferior 

d’argiles quaternàries amb nòduls de carbonat o torturà (UE 

1183/6013/7135/8141/9025). 

Presenta una fondària màxima entre 5 i 6 m respecte al nivell d’escapçament 

de les estructures muraries defensives, que perfectament podria haver estat 

l’alçària l’original o inicial. Respecte a la seva amplada, la màxima era de 40 m 

al límit nord-est del sector 6000 i la mínima de 22 m entre els sectors 1000 i 

8000, concretament entre el vèrtex i el tram corb de la contraescarpa.  
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Fossat del baluard de Sant Antoni 

 

 

El fons o nivell de circulació mostra una superfície més o menys aplanada amb 

una certa inclinació o pendent que s’iniciava a la base de la contraescarpa 

(documentat a una cota superior entre 7,35  i 7,93 m snm al tram nord; entre 

6,60 i 6,80 m al tram corb i uns 6,70 m snm al tram sud) i davallava vers a la 

part inferior de les cares del baluard (a una cota que fluctuava en ambdues 

cares entre 6,05 i 6,28 m snm). Cal assenyalar que els treballs d’excavació 

d’aquest espai no van permetre documentar o localitzar cap mena de cuneta o 

rasa relacionada amb el desguàs de les aigües, que normalment es localitza 

enmig dels fossats secs de les fortificacions. 

El fossat ens va arribar totalment reblert de terres i nivells d'enderrocs generats 

durant el procés de demolició del baluard a partir de la segona meitat el segle 

XIX (UE 1046/ 6003/7010/8140/9004). D'aquesta manera, es van constatar uns 

primers abocaments força heterogenis formats per argiles, llims, blocs de gres 

de petites o mitjanes dimensions, material constructiu ceràmic, morter de calç i 

sorres. Com l’abocament es va efectuar des de la part més elevada dels murs 

del baluard vers a la part inferior del fossat, aquests sediments mostren un fort 

pendent o inclinació. Per sota d’aquesta primera capa, aparegué un nivell 

compost íntegrament per fragments o peces senceres de carreus, blocs de 

pedres de grans dimensions  i maons barrejats amb morter, que formen part de 

la runa generada en el procés d’enderroc del baluard. D’aquests elements 

destaca la presència de peces pertanyents al cordó, és a dir, a l’ornament o 

motllura en forma de semicercle que, situat a l’extrem superior del revestiment 
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de pedra, tenia com funció principal impedir que l’aigua de pluja filtrés a 

l’interior del mur. Finalment, pel que fa als nivells relacionats amb l'ús d'aquest 

espai, es van distingir diverses capes de rebliment i deposició sense cap mena 

d'acumulació de deixalles o materials, fet que ens indicaria que fins al darrer 

moment es van realitzar tasques de neteja i manteniment del fossat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossat del 

baluard de Sant 

Antoni 

 

-Contraescarpa (plànols núm. 105, 106, 109, 120, 121, 122, 123, 124 i 125) 

Un dels elements de la fortificació que mostra un millor estat de conservació és 

la contraescarpa o límit exterior del fossat. D'aquesta obra exterior s'ha 

destapat un recorregut d'uns 120 m de longitud al llarg de la superfície del 

mercat (entre els sectors 1000, 6000, 8000 i 9000) amb una alçada màxima 

conservada entorn de 5 m, que pràcticament  correspondria a l’original 

mancant-li només part del coronament. Com la trajectòria d’aquesta estructura 

defensiva resseguia el contorn de les dues cares i vèrtex del baluard la seva 

planta presenta una forma de paràbola o corba cònica. Per aquest motiu el seu 

traçat s’ha dividit en tres trams, dos rectes i un corb, que a més mostraven 

diferencies substancials quant a les tècniques i materials constructius emprats. 
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El primer d’aquests se situava davant de la cara nord del baluard i presenta una 

trajectòria rectilínia orientada en sentit nord-est/sud-oest que (UE 

1040/6005/9007).  Mesura uns 84 m de longitud, entre 2,47 i 4,70 m d’alçada 

màxima conservada (documentada a una cota superior entre 10,30 i 12,04 m 

snm) i entre 0,95 i 1,15 d’amplada a la part superior i 1,90 m a la base.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de 

contraescarpa situat davant de la cara nord del baluard 

 

Com en el cas del baluard, aquest tram consistia en un mur amb el parament 

extern atalussat i l’intern perfectament vertical.  El nucli o cos central es va 

obrar per mitjà de capes o tongades horitzontals de pedres irregulars lligades 

amb morter de color blanc, mentre que el parament exterior es va revestir amb 

carreus de pedra de Montjuïc d’un mòdul variable (amb unes dimensions 

mitjanes de 0,25x0,30x0,25 cm) col·locats en aparell a trencajunt. El morter de 

les juntes, amb un gruix de 3-8 mm depenent de la grandària del carreu, era de 

calç amb sorres amb una granulometria de 0,5 a 1 mm. En els casos on les 

juntes eren més grans es van col·locar petits blocs de pedres d’uns 3-5 mm 

dintre del morter. En aquest cas també es va documentar una certa variabilitat 

en les tonalitats encara que el predominant continuava sent la de color gris.  
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Parament del ram de contraescarpa situat davant de la cara nord del baluard 

 

L’estructura s'assentava damunt una fonamentació (UE 1179/6006/9008) de 2 

m d'amplada i 0,60 m de fondària (situada a una cota superior entre 7,35 i 7,93 

m snm i una inferior entre 6,82 i 7,24 m snm). Com aquesta era més gruixuda 

que la paret que se li recolzava, això va permetre la formació d’un replà o taló 

exterior al llarg de tota la seva longitud que a més coincidia amb la cota 

superior del nivell de circulació del fons del fossat. Bastida per mitjà de la 

tècnica de l’encofrat perdut (UE 1180/6011/9024), els materials constructius no 

difereixen amb els  emprats en les cares del baluard. Tanmateix, el taló o 

bancada es va obrar amb blocs de pedra ben treballats de morfologia 

rectangular amb una alçada d’uns 0,20 m, una amplada de 0,25 i una longitud 

que fluctuava entre 0,40 i 0,70 m.   

En el costat exterior d’aquesta banqueta es va documentar la presència de les 

restes dos negatius de les marques emprades pel seu aixecament topogràfic 

inicial. Aquestes evidències ens indicarien que es va efectuar una alineació 

prèvia guiada per estaques separades entre si per una distància d’uns 9,80 m. 

Aquestes es van col·locar temporalment en el vèrtex o límit de l’excavació de la 

trinxera de fonamentació de l’estructura però no van ser retirades en el moment 

de bastir-lo. Com es tracta d’uns elements orgànics amb el temps es van 

descompondre i, per aquest motiu, s’han conservat les seves empremtes.  
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Negatiu de les marques emprades pel seu aixecament topogràfic inicial. 

 

El segon tram correspon a la curvatura molt pronunciada que efectuava davant 

del vèrtex del baluard per tal d'encarar la cara sud de la fortificació. Aquest 

mesura uns 35 m de longitud, 0,50 m de gruix al coronament i 0,70 m a la base 

i 5,80 m d’alçària màxima conservada (localitzat a una cota superior entre 

11,71 i 12,47 m snm).  

Cal assenyalar que els paraments del primer tram i d’aquest segon es 

connectaven o lligaven de forma gairebé perfecta encara que la superfície 

d’intersecció es trobava sensiblement bombada a causa del canvi d’orientació 

de l’estructura. No obstant això, la part inferior del tram corb sobresortia 

respecte a l'alineació del fonament o banqueta del tram recte, ja que aquest 

últim era més ample. D’aquesta forma es va crear una discontinuïtat encara 

que aquesta no seria visible perquè es trobaria coberta pel nivell de circulació 

del fossat.  

A escala constructiva, la cara interna no es va bastir a plom sinó que presenta 

la mateixa inclinació o perfil atalussat que l’externa. El mur presenta dos tipus 

de revestiment: els primers 0,50 m d’alçària de la part superior es 

caracteritzaven per una obra força barroera amb un cos intern i parament obrat 

amb grans blocs irregulars, a més d'algun element arquitectònic reutilitzat, tot 

lligat amb morter de calç blanca (UE 1034). Per sota d'aquest, i ben 
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diferenciada mitjançant un cordó o línia horitzontal de maons, trobem un 

revestiment de carreus amb unes dimensions més petites que en comparació 

als del baluard (UE 1034/8126) però 

molt semblants al primer tram de 

contraescarpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connexió del paraments del primer i segon tram de la contraescarpa 

 

Ortofoto del tram corb de la contraescarpa 

 

Respecte al seu fonament (UE 1178/8129), amb la mateixa inclinació de les 

cares que la resta de l’estructura, es va bastir per mitjà de la tècnica de 

l’encofrat perdut (UE 1181/8134). Aquest mostra una amplada de 0,75 m i una 

fondària de 0,70 m (localitzat a una cota superior entorn 6,60 i 6,75 m snm i 
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una inferior entorn de 6,10 m snm). Es tracta d’una obra de maçoneria que, a 

diferència del tram recte, es va bastir sense taló o banqueta.  

D’altra banda, a la cara interior, i concretament als dos extrems i la part central 

de l'arc que forma la contraescarpa, es va reforçar l'estructura mitjançant uns 

contraforts o estreps construïts amb els mateixos materials i tècnica 

constructiva que la resta de l'obra. Els situats als extrems (UE 1041 i 8127) 

eren de planta 

quadrada de 0,80 m de costat mentre que el central (UE 1036) era de planta 

rectangular i menors dimensions (0,77 x 0,50 m de costat). Coberts pels nivells 

que conformaven el camí cobert, aquests tindrien la funció d’enfortir el mur 

davant la pressió de les terres adossades que, a causa del canvi d'amplada i 

orientació de l'estructura, podrien provocar-li excessives flexions.  
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Contrafort o estrep UE 1041 del tram corb de la contraescarpa 

 

Finalment, els treballs arqueològics van permetre documentar uns 8,65 m de 

longitud del tercer tram que transcorria davant de la cara sud del baluard (UE 

8128). Aquest, orientat en sentit nord-oest/sud-est, presenta una amplada d’uns 

0,77 m i conservava una alçada d’uns 5 m (a una cota superior d’11,70 m snm i 

una inferior de 6,70 m snm). Constructivament cal remarcar que aquesta obra, 

tant el parament com el cos central, consistia en una mena de mur de tàpia 

aixecat amb morter de calç i cendres premsades. Al parament exterior es 

conservaven les empremtes de les fustes de l'encofrat així com les d’una mena 

de graons que podien correspondre a una possible escala.  
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Tram UE 8128 de la contraescarpa que transcorria davant de la cara sud del baluard 

 

-Camí cobert (plànol núm. 107) 

Entre la vora de la contraescarpa i la cresta del glacis se situava el camí cobert. 

La funció principal d'aquest passadís o corredor era la de permetre la vigilància 

més immediata, a més de constituir una línia exterior de defensa per llançar 

focs rasants que destorbessin els atacs enemics. El límit exterior d'aquesta 

defensa, denominada "estacada", es trobava composta per un parapet amb 

banqueta pels tiradors que formava la part més elevada del glacis.  

En anteriors fases de la intervenció es van localitzar algunes restes d’aquest 

límit exterior del camí cobert35, però en la present ha estat possible documentar 

un tram de major longitud (UE 9005). Aquest es localitza a la zona central o 

sector 9000 del mercat, concretament just davant i paral·lel al tram rectilini de la 

contraescarpa UE 1040/6005/9007. Cobert pel nivell superficial, a una cota 

superior entorn de 12,38 i 12,77 m snm, es tracta d’un fonament orientat en 

sentit nord-est/sud-oest que en conjunt mesura 23,50 m de longitud, un metre 

d’amplada i uns 0,90 m d’alçada màxima conservada. A escala constructiva es 

va bastir per mitjà de blocs de pedres de petites i mitjanes dimensions sense 

escairar lligats amb morter de calç blanca.   

                                                           
35 A la intervenció efectuada l’any 2011 es van localitzar dos petits trams (UE 
3310/3702 i 3902) situats cadascun just davant dels extrems de la curvatura de la 
contraescarpa. A aquests es pot afegir l’estructura documentada a la campanya del 
2007 dins un sondeig realitzat a la zona més propera a l’encreuament entre els carrers 
de Manso i Comte de Borrell (UE 207).  Es tractava d’unes estructures de maçoneria 
formades per una paret o muret que es recolzava sobre un fonament més ample, 
formant una mena de banqueta interior que coincidia amb el nivell d’ús o circulació del 
camí cobert.   
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Fonamentació UE 9005 del límit exterior 

del camí cobert 

 

 

Quant al nivell de circulació del camí, 

situat a la mateixa alçada que la part 

superior de la banqueta del mur de l'estacada, es van distingir diferents capes 

de preparació (UE 1039 i 9003)36, entre 0,10 i 0,20 m de gruix (documentades 

a una cota superior entre 12,10 i 12,50 m snm), formades per argiles de 

tonalitat vermellosa així com llims i gravetes fortament compactats.  

Si tenim en compte els tractats de fortificacions de l'època, normalment 

l'amplada del camí cobert s'estipulava en uns 10 m però, en el nostre cas, en 

alguns punts els sobrepassa substancialment, sobretot al voltant de la zona 

més propera al vèrtex del baluard i, especialment, on es documenten els 

contraforts de la contraescarpa. Segons la planimetria històrica  consultada 

(Galera, 1982: 286), això es pot deure al fet que en aquests espais s'ubicaven 

unes estructures d'obra o parapets que generalment es disposaven enmig dels 

passos més estrets del camí cobert (travesses). La funció d'aquests elements 

era proporcionar una millor defensa, ja que tancaven o obstaculitzaven l'accés 
                                                           
36 En els sondejos efectuats a la intervenció del 2011 es van documentar més 
extensament aquests nivells (UE 1607, 1609, 1611, 1703, 1704, 1705, 1813, 1814, 
1815, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 
1918, 1920, 2409 i 4004).  
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de les tropes invasores en el cas que arribessin a aquest sector de la 

fortificació. Com tenien la mateixa amplada que el camí, l'estacada o límit 

exterior necessàriament havia d'ampliar la seva distància respecte a la 

contraescarpa per tal de permetre mínimament el pas. 

 

-Glacis o esplanada 

En referència a les dades obtingudes del glacis o esplanada, les evidències 

d'aquesta obra exterior es redueixen a una sèrie d'estrats d'anivellació presents 

a la meitat oest del mercat (UE 2031, 2016, 2017 i 3002), que mostraven un 

suau pendent que s'iniciava al parapet del camí cobert i davallava vers el camp 

obert (situats a una cota superior que oscil·la entre 11,75 i 12,80 m snm). Com 

ja s'ha comentat anteriorment, aquests nivells amortitzaven o colgaven les 

restes constructives dels masos construïts a partir d’època baix medieval que 

se situaven en aquest sector de la intervenció. 

Pel que fa a la seva composició, destaquem la d'una capa molt potent d'argiles 

vermelles amb nòduls calcaris (UE 9014), molt semblant a la del rebliment 

documentat a l'interior del baluard i que recorda a la del terreny geològic 

d'aquest sector de la ciutat, és a dir, les argiles quaternàries o tortorà. Això 

s'explicaria perquè l'aixecament tant del glacis com del rebliment interior del 

baluard es van realitzar amb les terres generades de l'excavació del fossat o 

vall. 

 

-Col·lector (plànol núm. 108) 

Classificada com una obra auxiliar, ja que no complia una funció merament 

defensiva, es va descobrir una canalització soterrada de grans dimensions 

ubicada entre el glacis i el camí cobert (UE 1037/2032), concretament entre la 

part central del sector 1000 de la intervenció i l’extrem sud-est del 2000. A 

escala general,  l'estructura, orientada en sentit nord-est/sud-oest, conservava 

una longitud total d'uns 28 m amb una amplada externa que oscil·lava entre els 

1,50 i 1,80 m i una alçària màxima d'1,30 m.  
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Canalització soterrada de grans 

dimensions ubicada entre el glacis i el 

camí cobert (UE 1037/2032), 

 

 

Constructivament, la coberta es va bastir amb grans lloses de pedra tallades de 

forma rectangular que, conservades majoritàriament al sector 1000, 

presentaven una longitud mitjana d’1,35 m, una amplada de 0,30 m i un gruix 

de 0,15 m. Les parets, obrades amb la tècnica de l’encofrat perdut, es van 

bastir amb blocs de pedres ben escairats de mitjanes i grans dimensions, 

disposats en fileres i lligats amb morter de calç blanca. El terra o base de la 

conducció, amb un gruix d’uns 0,20-0,30 m, també estava format per pedres 

irregulars disposades horitzontalment. Aquests elements configuraven o 

delimitaven un canal interior d’uns 0,80 m d’amplada i 0,90 m d’alçària.  

El tram localitzat a la zona del glacis (UE 2032), amb una longitud d’uns 19,20 

m, mostra un pendent o inclinació gairebé inexistent (a una cota superior entorn 

de 11,50 m snm); en canvi, en el tram localitzat sota el camí cobert (UE 1037), 

de 8,60 m de longitud, presenta una forta inclinació vers la part inferior del 

fossat (d’una cota superior d’11,20 m snm a una de 9.95 m snm). Per tal de 

construir aquest tram del, amb un percentatge o desnivell del 17%, es va 

practicar un retall o trinxera constructiva de grans dimensions, d’uns 9,20 m 

d’amplada per 1,20 m de fondària, que segurament va permetre efectuar els 
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treballs de construcció amb una certa comoditat (UE 1038) i, un cop finalitzats, 

es va colgar amb terres (UE 1047) fins a cobrir totalment l’estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de col·lector UE 1037 localitzat sota el camí cobert 

 

Per accedir-hi al fossat el canal travessava el mur de la contraescarpa, 

aproximadament per la part central de la curvatura que dibuixava aquesta just 

davant del vèrtex capital del baluard. L’obertura practicada en el mur, amb les 

mateixes dimensions que l’interior del col·lector (a una cota inferior de 8,90 m 

snm i una superior de 9,90 m snm), presenta al parament extern de la 

contraescarpa una mena de llinda bastida amb una de les lloses de la coberta 

del col·lector i, d’altra banda, als cotats de la base o part inferior també es 

disposaven uns carreus  a tall de brancals. Val a dir que aquesta obertura es 

trobava perfectament anul·lada i tapiada per mitjà d’una estructura de 

maçoneria amb un revestiment extern de carreus que es mimetitzava amb la 

resta del parament de la contraescarpa (UE 1185). 

La caiguda de les aigües abocades pel col·lector al fons o nivell de circulació 

del fossat s’esmortia mitjançant una estructura enllosada (UE 1176) que 

adossava a la cara exterior o vista de la contraescarpa. A escala constructiva, 

es tracta d'un paviment de lloses de pedra ben treballades (d’entre 0,30 i 0,40 

m de costat aproximadament) col·locades en vuit fileres a trencajunt, amb una 

longitud total de 3,10 m, un gruix 0,15 m i una amplada de  2,80 m (documentat 
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a cota superior de 6,80 m snm). Cal assenyalar que el costat oest es trobava 

delimitat per mitjà d’un muret, de 2,70 m de longitud i 0,35 m d’amplada, que es 

va bastir amb blocs de pedres escairades de morfologia quadrada (UE 1177). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’obertura UE 1185 practicada en el mur de la contraescarpa 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura enllosada UE 1176 relacionada amb caiguda de les aigües abocades pel 

col·lector al fons del fossat 
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6.3.2. Evolució crono-estratigràfica 

 

6.3.2.1. Fase I 

La major part de les estructures documentades a l'interior del mercat que 

pertanyen al sistema defensiu s’adscriuen a un context cronològic relacionat 

amb l'execució inicial de l'obra, és a dir, entre els anys 1644 i 1647. Cal 

assenyalar que la cronologia d’aquestes estructures s’ha establert bàsicament 

a partir dels documents històrics consultats, tant manuscrits com cartogràfics, ja 

que la recuperació de material ceràmic o d’altre tipus corresponen a aquesta 

fase constructiva ha estat pràcticament nul·la.  

En primer terme, amb anterioritat al bastiment del baluard es va efectuar 

l’enderroc dels masos de la fase constructiva anterior i el colgament per mitjà 

de l’abocament de terres (UE 1039, 2017, 7011, 8031) de les restes i també del 

tram del camí del Llobregat més proper a la cortina. Posteriorment es va 

procedir a l’excavació i formació del fossat (UE 1045/6007/7009/8139/9015) 

que delimitaria el contorn de la nova fortificació.  

A continuació es va folrar el límit exterior del vall amb un mur atalussat o 

contraescarpa (UE 1040/6005/9007 i 1033/1034/8126) que es trobava reforçat 

en el tram corb amb uns contraforts interns (UE 1036, 1041 i 8127). També 

s’aixecaren les cares nord (UE 6004/7002/8025) i sud (UE 2026) del baluard 

així com el seu vèrtex (UE 8074). Un cop bastits aquests murs es va procedir a 

l’excavació de la trinxera (UE 6008/7003/8028) corresponent al terraplè o 

rebliment de terres interior (UE 6009/7004/8027).  

Encara que a la cartografia històrica es constata la presència de 

compartimentacions o edificacions a l’interior del baluard i del mateix portal 

medieval (aquest últim situat fora de l'àmbit de la intervenció), tan sols s’ha 

documentat unes estructures de funcionalitat indeterminada localitzades al 

sector 7000 de la intervenció, en concret un mur (UE 7090) i una preparació o 

possible nivell de paviment (UE 7091).  

L’obra defensiva es completaria amb el bastiment del límit exterior o “estacada” 

del camí cobert (UE 9005) i el seu nivell d’ús (UE 1039 i 9003) així com la 
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formació del glacis o esplanada amb les terres procedents de l’excavació del 

fossat (UE 2016/2031/9014).  

Finalment, respecte a la cronologia i funcionalitat concreta del col·lector situat 

entre el glacis i el camí cobert (UE 1037/2032) s'ha localitzat una referència 

documental de l'any 1682 on es detallen un conjunt d'obres de manteniment 

efectuades a l'exterior de la fortificació de la ciutat37. En aquesta s'explica que 

un escorranc situat a la punta del baluard de Sant Antoni, concretament on 

girava el camí cobert, afectava la conservació d’una claveguera que recollia les 

aigües procedents del camí de la Creu Coberta (o del Llobregat) per dirigir-les 

al fossat.  

Quant a la seva cronologia, podem dir amb certa seguretat que aquesta obra 

és coetània al bastiment del sistema defensiu d’època moderna. Per 

argumentar-ho tenim que, d’una banda, la seva trinxera constructiva (UE 

1038/2034) afectava o tallava estructures de la fase anterior que, com ja hem 

comentat, es van enderrocar just abans de la construcció del nou sistema 

defensiu. Barrejats amb el rebliment de la rasa localitzada al sector més proper 

de la contraescarpa (UE 1047) es van recuperar un conjunt de fragments 

ceràmics amb una cronologia de la primera meitat del segle XVII. Aquest es 

trobava compost per peces de reflexos metàl·lics decorades amb el motiu 

pinzell-pinta però principalment destaca la presència de plats i escudelles de 

ceràmica blanca i blava catalana amb algun cas on es combina amb altres 

colors com el groc. Finalment, a escala constructiva es constata que un dels 

contraforts interns de la contraescarpa (UE 1036) descansava tant en la 

coberta com en una de les parets del col·lector, fet que ens permet interpretar 

que els dos elements es van bastir en un mateix moment. 

 

6.3.2.2. Fase II 

Segons es desprèn de l’estudi de la cartografia històrica38 a la segona meitat 

del segle XVIII s’efectuà una reforma o reestructuració de l’estructura 

defensiva. Amb anterioritat a aquesta data, com ja s’ha comentat, s’intueix que 
                                                           
37 AHCB, Registre de Deliberacions, 1B II-191.  
38 AHCB, I.G. 2553/15.3(1)/A-I “Pla de la Ciutát de Barcelona, y sos contórns en lo Any 
1740” (Any: 1801. Autor: Francesc Renart i Closas). 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva realitzada al mercat de Sant Antoni (carrers del Comte 
d’Urgell, 1 bis / de Manso, 55-57 / del Comte Borrell, 56 bis i de Tamarit, 154 bis). Districte de l’Eixample -

Barcelona (Barcelonès). Codis d’intervenció 056/11 i 003/12. Dates 2011-2017 
 

407 
 

l’interior del baluard era buit, ja que no es trobava terraplenat del tot i l’espai era 

ocupat per una sèrie d’estructures o compartimentacions. Aquestes sembla que 

foren modificades, ja que en el seu lloc es va bastir una de les construccions 

més emblemàtiques de la fisonomia interna del baluard. A la present 

intervenció es van documentar tres trams dels fonaments d’aquesta obra (UE 

8029/8030/8148) que consistia en una mena de passadís o galeria espitllera 

molt estreta, d'uns vuitanta centímetres d'ample, i realitzada en sentit vertical a 

la projecció màxima de la fortificació. L'objectiu d'aquesta construcció era la de 

facilitar el pas d'una construcció a l’altra del baluard sense ser vist i protegit del 

foc enemic.  

 

6.3.2.3. Fase III 

Com ja s’ha explicat anteriorment, un tram del mur de la contraescarpa fou 

reconstruït de forma provisional mitjançant la tècnica constructiva de la tàpia, 

però aquest no es va tornar a aixecar tal com era originàriament (UE 8128). En 

una còpia d’un plànol que representa la ciutat de Barcelona al darrer terç del 

segle XVIII39 es pot observar com es dibuixava una discontinuïtat de la 

contraescarpa al sector sud de la curvatura que aquesta efectua just davant del 

vèrtex del baluard. D’altra banda, barrejat amb el morter d’aquesta estructura 

es va recuperar un fragment ceràmic de vora de plat amb decoració pinzellada 

policroma, que correspon a una producció de la segona meitat del segle XVIII. 

Es tracta d’un plat o servidora de comuna vidriada policroma amb un fons de 

color melat i diverses aigües o taques superposades de tonalitat verda i marró.  

Amb aquestes dades no podem precisar en què moment es va esfondrar 

aquest tram encara que sí que ens proporcionen una datació ante quem.   

D’altra banda, en aquesta fase també es produeix l’anul·lació del col·lector 

mitjançant el tapiat de l’obertura que presenta un revestiment extern de 

carreuons que es mimetitzava amb la resta del parament de la contraescarpa 

(UE 1185).  Els treballs de desmuntatge d’aquest tapiat, realitzats durant els 

treballs de restauració i posada en valor del baluard, han permès recuperar 

                                                           
39 ICGC, RM.42027  "Copia de un plano de Barcelona levantado en el último tercio del 
siglo pasado" (Any: 1889. Autor: M. Solá-Sagalés). 
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alguns fragments ceràmics, d’entre els quals destaca un fragment d’estalvi 

també amb decoració pinzellada policroma. 

 

6.3.2.4. Fase IV 

L'any 1854 una real ordre va donar pas a l'enderroc de les muralles de la ciutat. 

Els terrenys que ocupaven van passar a mans de l'estat i es va iniciar a partir 

de llavors un projecte de reordenació urbanística. Paral·lelament a aquest 

procés, s’adeqüen o es fan projectes de nova planta per instal·lar quarters dins 

de la Ciutadella i els baluards de Tallers, Jonqueres, Sant Pere i Sant Antoni 

(Cortada, 1998: 291). Segons un plànol de l’any 185740  i els quarterons de 

Miquel Garriga i Roca (Galera, 1982: 163), en un primer moment el baluard de 

Sant Antoni fou desmantellat  parcialment, conservant-se només la meitat sud 

on s'edificà una nova caserna per l’aquarterament de 130 homes d’infanteria, 

pavellons per oficials i magatzems.  

Aquesta reforma també va permetre l'obertura d'una sortida directa de la ciutat 

des del carrer de Sant Antoni Abat, anomenada carretera de Madrid. 

Documentada des de mitjan segle XVIII, era una de les principals vies de 

comunicació de la ciutat que es dirigia cap al sud i l’oest. Aquesta sortia del 

portal de Sant Antoni, enfilava cap a la Creu Coberta al barri de Sants i es 

projectava, de forma rectilínia, fins a les poblacions d’Esplugues i Sant Feliu de 

Llobregat.  

A la present intervenció, a una fondària d’un metre respecte del nivell de 

circulació del mercat i paral·lela a la línia capital del baluard, s’ha pogut 

documentar uns 100 m de longitud d'aquesta via, així com els fonaments d'un 

edifici annex que segurament va exercir funcions de caràcter militar.  Aquesta 

infraestructura viaria, encara que es relaciona també amb el sistema defensiu, 

per les seves característiques constructives i funcionals es descriurà de forma 

independent en el següent capítol d’aquesta memòria. 

                                                           
40 AHCOAC, M-2-3-17. "Plano de las defensas que se han hecho en el antiguo 
Baluarte de San Antonio con acuartelamiento para 130 hombres de infantería y 
pabellones para oficiales" (Any: 1857. Autor: Juan Porcel) 
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Per poder executar aquestes obres prèviament es va efectuar el reblert del 

fossat mitjançant l’abocament de terres i de la runa generada en el procés 

d’enderroc de les estructures defensives (UE 1046/ 6003/7010/8140/9004). No 

obstant això, amb les dades que disposem no podem precisar si en aquesta 

fase es va realitzar el colgament de tot el fossat o simplement de la zona 

afectada o més pròxima a aquestes reformes.  

 

6.3.2.5. Fase V 

Finalment, no va ser fins al 19 de juliol de 1871 quan el consistori municipal va 

aprovar el projecte de construcció del nou mercat. L’obra, dissenyada per 

l’arquitecte municipal Antoni Rovira i Trias, es va realitzar entre els anys 1879 i 

1882 essent el primer mercat situat fora del recinte emmurallat.  

La seva construcció va implicar l’enderroc de les restes del baluard que encara 

quedaven dempeus i l’amortització de la carretera de Madrid. Una vegada es 

va retirar la runa generada en aquestes tasques de destrucció, les estructures 

escapçades foren cobertes definitivament amb una potent capa de terra 

sorrenca argilosa de color vermellós que anivellaria tot aquest sector (UE 1001, 

2001, 6002, 7001, 8001, 8024 i 9002).  
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Baluard de Sant Antoni durant els treballs de remodelació del mercat 

 

 

 

6.4. Carretera general de Madrid i estructures d’època contemporània 
(plànol núm. 126) 

Els treballs arqueològics van permetre documentar que el traçat de la carretera 

general de Madrid que creuava en diagonal el mercat en sentit nord-est/sud-

oest, concretament pels sectors 1000, 2000, 7000 i 8000 de la intervenció. Es 

tracta d’un tram d’aproximadament 100 m de longitud conservada i uns 9 m 

d’amplada que es trobava ben delimitada mitjançant dos murets laterals o 

vorades,  perfectament bastits amb grans blocs de pedra de Montjuïc de 

morfologia rectangular, i un paviment format per una capa força potent de petits 

blocs de pedra de pedrera.  
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D'altra banda, també es va registrar la presència d'unes restes constructives 

annexes a la via encara que corresponien a una fase constructiva posterior. 

Aquestes es trobaven formades, d’una banda,  per un mur documentat al sector 

8000 que s’interpreta com un dels tancaments d'una parcel·la de terra propietat 

en aquesta època de Josep Maria Escrivà de Romaní i Dusay, Marqués de 

Monistrol41. 

Traçat de la carretera de Madrid a l’interior del mercat i estructures annexes 

D’altra banda, al sector 1000 i parcialment superposada al límit nord de la via, 

es disposava una petita edificació que podria correspondre a les restes d’una 

mena de caseta o garita. 

Aquestes construccions es mantingueren en funcionament fins a l’any 1879, 

moment en el qual, segons el projecte d’urbanització d’Ildefons Cerdà es 

contemplava la idea de destinar en aquest indret una illa sencera per construir-

hi un centre de proveïments als voltants de la porta de Sant Antoni. La 

construcció del mercat va provocar l'amortització d'aquestes estructures així 

com de la meitat de baluard que encara continuava en ús. Per tant, el tram de 

carretera obert davant de l’antic portal de Sant Antoni i de les estructures 

annexes amb prou feines van funcionar durant uns escassos vint anys. 

                                                           
41 AHCB, Obres públiques, Expedients V-2566, A-4275 i V-43 
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6.4.1. Evolució crono-estratigràfica 

L’excavació arqueològica ha permès documentar una seqüència estratigràfica i 

constructiva poc complex resultat del caràcter efímer d’aquestes estructures. 

En conjunt s’ha distingit tres fases que es corresponen al bastiment de la via, a 

la construcció de les estructures annexes i, finalment, a l’abandó i colgament 

d’aquestes a causa de la construcció de l’edifici del mercat. Com la presència 

de materials recuperats va ser gairebé nul·la, bàsicament les fases s’han 

establert a partir de la documentació històrica  consultada, la seqüència 

estratigràfica i les tècniques constructives emprades.  

 

6.4.1.1. Fase I (plànols núm. 80, 81, 84, 92, 93, 127, 128, 129 i 130) 

Pel que respecta a les restes atribuïbles a la construcció d’aquesta carretera, 

localitzada a una fondària d’un metre respecte del nivell de circulació original 

del mercat, els treballs arqueològics han permès identificar quatre trams a 

l’interior del solar, en concret entre els sectors 1000, 2000, 7000 i 8000. En 

conjunt aquests sumaven una longitud d’aproximadament uns 100 m amb un 

carril de circulació de 9 m d’amplada. A escala general la infraestructura  

mostra un bon estat de conservació a excepció d’algunes zones que es 

trobaven afectades per construccions pertanyents al mercat. Bàsicament es 

tracta dels murs fonamentacions de les façanes de l’edifici i d’edificacions 

annexes que se situaven als patis (UE 2004, 2005, 2006,  2022, 2023, 8003 i 

8005),  així com per algunes estructures de servei o canalitzacions de desguàs 

(UE 2008, 8002 i 8004).   

La carretera es disposava paral·lela a la línia capital del baluard i damunt de les 

restes enderrocades de la seva meitat nord així com dels nivells de terres i runa 

que colgaven el fossat (UE 1046, 2016, 8024 i 8140).  De fet, la seva 

construcció va implicar l’obertura d’una sèrie de retalls o trinxeres efectuades al 

revestiment i terraplè de la cara nord per tal d’encabir els fonaments de les 

vorades que delimitaven la calçada. 

Respecte a aquestes vorades, orientades en sentit nord-est/sud-oest, els 

treballs arqueològics han permès identificar diversos trams tant del costat de 
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muntanya (UE 1014, 2012, 7005, 8014 i 8015) com del de mar (UE 1015, 2011, 

8010 i 8011). A escala general es tracta d’una obra força acurada composta per 

una filera efectuada amb grans blocs de pedra de Montjuïc picada en forma de 

paral·lelepípede. Lligades amb morter de calç, mesuraven unes longituds 

variables que oscil·laven entre 0,25 i 1,56 m, una  amplada mitjana d’uns 0,40 

m i una alçària que entre 0,20 i 0,30 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tram de vorada 

UE 1014 de la 

carretera de Madrid 

 

Aquestes s’assentaven sobre uns murs de fonamentació  obrats amb blocs de 

pedra, alguns escairats i altres irregulars, i material constructiu ceràmic tot lligat 

amb morter de calç (UE 1030, 2029, 7007 i 8019 a la vorada nord i UE 1029, 

2030 i 8018 a la sud). Bastits amb la tècnica de l’encofrat perdut, les seves 

trinxeres constructives (UE 1031, 2264, 8142, 1032, 2249, 7008 i 8143) es van 
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practicar en els nivells d’amortització de les estructures defensives d’època 

moderna.  

En aquests marges es van inserir una sèrie de fites o senyals de pedra per 

indicar segurament una distància, encara que aquestes no presentaven o 

conservaven cap mena d’inscripció. Al costat de muntanya es conservaven 

dues que, separades per una distància de 47 m, mostraven unes 

característiques formals força similars (UE 2014 i 8016). Es tracta d’uns blocs 

monolítics de gres de Montjuïc amb una morfologia cilíndrica d’uns 0,38 m de 

diàmetre i entre 0,30 i 1 de longitud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fita o senyal de 

pedra UE 8016 

 

Respecte al marge sud, es van documentar un total de tres, de les quals dues 

eren molt similars a les anteriors (UE 8012 i 8013). En canvi la situada al sector 

1000, amb una alçada d’1,10 m i un diàmetre de 0,33, es trobava integrada per 

un cos cilíndric o de tendència oval i una base de planta quadrada (UE 1017). 

Cal assenyalar que en aquest cas la distància màxima entre les fites, 

concretament entre les situades els  extrems, també era d’uns 47 m.  
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Fita o senyal de pedra UE 1017 

 

A l’espai delimitat per aquests murs de contenció es va identificar un rebaix del 

terreny on es va bastir el nivell corresponent a la construcció del paviment 

original de la via. Pel seu arranjament es van fer servir una única capa d’àrids, 

d’uns 0,40 m de gruix, formats per pedra treta de pedreres reduïda a trossos 

petits (UE 1016, 2013, 7006 i 8017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paviment UE 8017 de la carretera de Madrid 
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Aquest material, a mesura que s’abocava i estenia en la calçada, s’anava 

sotmetent a un procés de compactació fins a assolir una superfície de 

rodament propicia per a la circulació dels vehicles. Les cotes superiors d’aquest 

nivell indicaven una certa inclinació en sentit sud-oest/nord-est passant d’uns 

12,50 m snm a uns 12,00 m snm. 

Malgrat que la vida útil d'aquest tram de carretera va ser molt curta, en el 

procés d'excavació es van poder apreciar algunes reparacions o reformes 

practicades en la superfície del seu paviment. Bàsicament aquestes van 

consistir en el cobriment amb graves dels sots provocats per l’acció de l’aigua 

de pluja o pel desgast propi de l’ús diari  de la infraestructura.  

No obstant això, la composició d’aquest paviment era propicia o afavoria el 

drenatge, més si tenint en compte la problemàtica que al llarg del temps 

sempre ha experimentat aquest sector de la ciutat amb continus episodis de 

rierades o vingudes d’aigües torrencials. En aquest sentit, al llarg de tota la 

superfície interna de la via es va documentar una trinxera o rasa longitudinal 

que es disposava paral·lela, i a una distància d’uns 0,50 m, respecte a la 

vorada del costat de muntanya (UE 1043, 2010 i 8144).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trinxera o rasa longitudinal UE 8144 

 

Aquesta presenta una amplada que oscil·lava entre els 0,65 i 0,80 m i una 

fondària molt variable que, en el cas del sector 2000, podia assolir els 2 m. 
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Reblerta amb sediments argilosos (UE 1044, 2142 i 8145), podria haver 

realitzat tasques de drenatge de la calçada encara que no hem pogut 

determinar si aquesta era la seva finalitat original.  

 

6.4.1.2. Fase II (plànols núm. 131 i 132) 

A aquesta fase constructiva pertanyen un conjunt d’estructures muraries que, 

bastides un cop el nou tram de carretera es trobava en ple funcionament, 

s’ubicaven just a tocar de la vorada del costat de muntanya, concretament en 

els sectors 1000 i 8000 de la intervenció. A partir de les dades obtingudes de la 

recerca de la documentació històrica, aquestes s’identifiquen, en primer terme, 

amb un dels murs de tancament que delimitaven una parcel·la de terra i, en 

segon, amb una petita edificació que probablement es va fer servir per 

desenvolupar funcions de caràcter militar o de control de l’accés a la ciutat.    

Respecte al clos de terra, segons els documents de l’època42, el seu propietari 

era el marquès de Monistrol, Josep Maria Escrivà de Romaní i Dusay, un 

important representant de l’estament noble amb un gran nombre de propietats 

rústiques a Catalunya així com d’immobles urbans tant a Barcelona com a 

Madrid. En la dècada dels anys setanta es va obrir un litigi entre l'ajuntament 

de la ciutat i el marquès per l'expropiació d'aquest terreny, ja que en aquest 

indret es pretenia a construir un mercat. Segons l’expedient, la parcel·la, amb 

una forma de pentàgon irregular, afrontava  a l’est amb els terrenys destinats a 

la Ronda Sant Antoni i els carrers Comte d’Urgell i Tamarit; al nord amb el 

carrer Comte d’Urgell; a l’oest amb terrenys de l’estat també destinats a la 

construcció del mercat i del carrer Tamarit i, finalment, al sud amb la carretera 

de Madrid. Els seus límits es trobaven tancats per parets d’obra, amb tres 

portes o accessos, i a l’interior hi havia un pou i una petita construcció o caseta.  

                                                           
42 Reclamació del Jutjat del Districte de Palau, de Testimoni de la Valoració Feta Per 
Salvador Tarafa dels Terrenys Que Per a Mercat I Vía Pública s'Expropien Al Marquès 
de Monistrol. 1877. Q134 Obres Públiques – V-43. AMCB  
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Els treballs arqueològics van permetre documentar a l’extrem nord del pati del 

carrer de Manso dos trams del tancament sud d’aquesta parcel·la (UE 

8020/8021). Cal assenyalar que aquest es trobava afectat o seccionat a causa 

de les trinxeres constructives d’alguns serveis o canalitzacions de desguàs del 

mateix mercat 

(UE 8002 i 8004). 

Quant a la resta 

de límits de la 

parcel·la, aquests 

no es van localitzar 

perquè 

segurament van ser eliminats durant el procés de construcció del mercat. 
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Plànol de la parcel·la de terra propietat del marquès de Monistrol (AMCB) 

 

L’estructura mostra una orientació en sentit nord-est/sud-oest, encara que el 

seu traçat no era del tot paral·lel respecte a la vorada de la via, ja que a 

l’extrem nord-est la distància que els separava era d’uns 2,20 m i al sud-oest 

d’un metre. El primer tram (UE 8020), documentat a una cota superior de 12,38 

m snm, presenta una longitud de 14 m, una amplada de 0,45 m i una alçada 

que oscil·lava entre 0,40 i 0,70 m. Del segon (UE 8021), situat a una cota de 

12,06 m snm, tan sols es va localitzar un metre de llargària amb la mateixa 

amplada i alçada mínima conservada que l’anterior.  A escala constructiva, es 

tracta d’una obra de maçoneria formada per blocs de pedres de mitjanes i 

grans dimensions sense escairar lligats amb morter de calç.  

A l’extrem sud-oest d’aquest mur es va instal·lar una estructura monolítica o fita 

(UE 8146) que senyalitzava la cantonada entre aquest costat de la parcel·la de 

terra i el tancament situat a l’est. Aquesta es va bastir a partir d’un bloc de 

pedra de Montjuïc de morfologia rectangular amb la part superior arrodonida. 

Localitzada a una cota superior d’11,98 m snm i amb unes dimensions de 

0,21x0,18x0,60 m, no presenta cap mena d’inscripció.    
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Quant a l’estructura edilícia bastida en aquesta mateixa fase constructiva, que 

s’adossava al costat de muntanya de la carretera, les tasques arqueològiques 

han permès documentar part del perímetre així com les restes de parets 

mitgeres i altres elements arquitectònics. Cal assenyalar que aquestes 

estructures es conservaven a nivell de fonamentació i una part del conjunt, 

concretament el terç sud-oest, es trobava pràcticament arrasat a causa de la 

construcció del mercat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici annex a la 

carretera de Madrid 

 

L’edifici, que es 

recolzava 

parcialment en el límit del costat de muntanya de la carretera (UE 1014), 

presenta una planta rectangular (de 12,30 m x 8 m de costat) amb la mateixa 

orientació que el mur de tancament de la parcel·la de terra, situat a una 

distància d’uns 15 m en direcció nord-est. Aquest, documentat a una cota 

superior entorn de 12,50 m snm, conservava gran part dels murs  de 

fonamentació del seu perímetre, encara que en cap d'ells es van enregistrar 

vestigis de portes o obertures o d’altres elements arquitectònics que ens 

permetin ubicar les façanes anterior i posterior. No obstant això, aquestes 

probablement correspondrien als costats llargs que es trobaven orientats en 
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sentit nord-oest/sud-est i, per tant, disposats perpendicularment  a la traça de la 

via. D’aquests, el costat sud-oest (UE 1009), tan sols conservava una longitud 

d’uns 3,10 m amb una amplada de 0,60 m i una alçària d’entre 0,30 i 0,40. m. 

En canvi el límit nord-est (UE 1003/1005/1007), amb una amplada i alçada molt 

similars a l’anterior, pràcticament preservava tota la seva longitud original. 

D’altra banda, els límits curts (UE 1002 al nord-oest i 1008 al sud-est), que 

s’orientaven en sentit nord-est/sud-oest, ambdós aproximadament mostraven 

una longitud d’uns 7 m, una amplada de 0,60 m i una alçada que oscil·lava 

entre 0,30 i 0,60 m.  

L’interior de l’edifici es trobava compartimentat en tres cossos o àmbits  

cadascun amb una superfície interior entorn de 25 m2. La divisió de l’espai es 

va efectuar per mitjà de dues parets mitgeres (UE 1004 i 1006) disposades 

perpendicularment a les façanes o costats llargs.  Aquestes mesuraven com a 

màxim uns 5,65 m de longitud, 0,40 m d’amplada i entre 0,10 i  0,55 m d’alçada 

conservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici annex a la 

carretera de Madrid 

 

Els materials emprats en la seva construcció d’aquestes fonamentacions, 

bastides a partir de la tècnica de l’encofrat perdut,  van ser blocs de pedres de 
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sense treballar, de mides variables, disposats irregularment i lligats amb morter 

de calç blanca. 

El procés d’excavació d’aquest edifici va permetre documentar la presència 

d’un petit dipòsit adossat a la cantonada sud-oest de l’àmbit més septentrional 

(UE 1010). Aquest, situat a una cota superior de 12,53 m snm, presenta una 

planta de morfologia rectangular amb una longitud d’1,70 m, una amplada 

d’1,40 m i una alçada interior conservada d’1,10 m d’alçada. Les parets de 

l’estructura es van obrar amb maons lligats amb morter de calç i el paviment del 

terra es va revestir amb rajoles de 24x24 cm amb entaulellat de caixó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipòsit UE 1010 

 

Respecte a l’estratigrafia enregistrada cal assenyalar que no es va conservar 

cap nivell de preparació o de paviment relacionat amb aquests murs perquè 

segurament foren escapçats o espoliats en el moment del seu enderroc. Els 

treballs arqueològics ha permès documentar que les trinxeres constructives 

dels fonaments (UE 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 

1027 i 1028) es van practicar en el darrer nivell de rebliment del fossat (UE 

1046), ubicat a una cota mitjana d’11,80 m snm.  

 

6.4.1.3. Fase III 
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A finals de la dècada dels anys setanta del segle XIX, el tram de carretera i les 

edificacions annexes així com les restes del baluard que encara restaven 

dempeus es van amortitzar a conseqüència de la construcció de l’edifici del 

mercat de Sant Antoni. Els treballs arqueològics han permès identificar una 

sèrie d’evidències que denoten aquest procés. En referència a la via, com 

aquesta se situava a una cota inferior respecte al nivell constructiu del mercat, 

directament es va cobrir mitjançant l’abocament de terres i runa (UE 1001, 

2001, 7001 i 8001) sense que fos necessària la seva eliminació. 

En canvi, el mur de tancament de la parcel·la de terra i l’edifici o caseta, com 

els seus paraments i coberta sobresortien de la nova cota constructiva, en 

aquest cas sí que es van enderrocar. Finalment, un cop es va retirar la runa 

generada en aquestes tasques de destrucció, les estructures escapçades o 

fonaments foren coberts amb una potent capa de terra sorrenca argilosa de 

color vermellós que anivellaria tot aquest sector (UE 1001). 
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7. CONSIDERACIONS FINALS  

L’illa de l’Eixample que ocupa el mercat de Sant Antoni ha estat objecte de 

diverses fases d’intervenció arqueològica d’ençà que, entre els mesos de març 

i maig de 2007, es varen fer les primeres rases de sondeig. Els resultats 

d’aquests treballs arqueològics, vinculats al projecte de reforma de l’edifici, han 

permès obtenir i ampliar una sèrie de dades d’interès arqueològic i històric que 

fan referència a certs aspectes de l’evolució i transformació d’aquest espai 

entre finals del segle I aC i el segle XIX. 

-Època romana (plànol núm. 04) 

A finals del segle I aC., segons les evidències arqueològiques i les fonts 

clàssiques, es funda la colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino. Aquesta 

i d'altres fundacions coetànies, promogudes per l'emperador August un cop 

acabades les guerres càntabres, es van desenvolupar en plena reforma 

administrativa i viària de les províncies hispàniques. En aquest context, el tram 

interior de la Via Augusta que transcorria per la depressió prelitoral del nord-est 

peninsular es va bifurcar per unir les ciutats costaneres Blandea (Blanes), Iluro 

(Mataró), Baetulo (Badalona) i la nova colònia Bàrcino. 

La intervenció arqueològica realitzada al mercat de Sant Antoni ha posat al 

descobert un tram de 50 m de longitud d'aquest eix viari que constitueix la 

prolongació cap al sud-oest del cardo Maximus de la colònia. La calçada, 

situada al pati del mercat del carrer Comte de Borrell, presenta una orientació 

en sentit nord-est/sud-oest amb una longitud documentada d'uns 50 m i una 

amplada d'uns 7 m. La informació obtinguda de l'excavació arqueològica 

d’aquesta estructura ha permès establir les seves principals característiques 

constructives, amb la documentació dels respectius estrats de cimentació, 

preparacions, paviments i diverses reparacions. D’entrada la via es trobava 

flanquejada per uns murs de pedra (limites) d'uns 0,50 m d'amplada i una 

alçada màxima conservada d'uns 0,60 m. A l'espai que hi havia entremig 

d'aquests limites es va documentar un rebaix o trinxera longitudinal de secció 

còncava (fossa), que corresponia al buidatge que es va fer per tal d'eliminar els 

materials no aptes per a la cimentació de la via. Al costat del límit sud també es 

detecta la presència de superposicions de canals o cunetes destinades a 
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recollir l'aigua de la pluja, tot i que amb les contínues reparacions dels 

paviments aquestes es van anar perdent.  

La composició dels diferents nivells que formaven la calçada es va realitzar 

amb materials ben diferenciats que procedien segurament de zones properes, 

en particular de la pedrera de Montjuïc. La capa inicial, amb una potència 

màxima d’uns 0,40 m i assentada sobre les argiles naturals fortament 

piconades, estava composta per blocs de pedra de formes irregulars i de mida 

mitjana o gran cobertes per un nivell de terra molt compactat (statument). Els 

materials ceràmics recuperats en aquesta capa van ser escassos però sí que 

confirmarien que aquest tram de via es va construir en època fundacional de la 

ciutat romana.  
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Traçat del ramal costaner de la Via Augusta pel Pla de Barcelona (Imatge: App Barcino 

3D. Servei d’Arqueologia de Barcelona) 

 

Damunt de la cimentació es va dipositar la capa d'afermat del paviment o 

rudus, d'entre 0,10 i 0,20 m de gruix, formada per còdols irregulars de mida 

mitjana lligats amb una mena d’argamassa o morter. En aquesta es 

conservaven les empremtes o roderes dels carros emprats per l’estesa dels 

materials de les capes superiors. A continuació  es va documentar el nivell de 

rodament o summum dorsum de la via que es va elaborar a partir de sorres i 

graves compactades o piconades. La superfície d’aquest paviment, que 

correspondria al tipus de via anomenada via glarea strata, permetia o facilitava 

l’aferrament de les rodes dels carros i la trepitjada dels animals.  

El manteniment inevitable de la capa de rodament va provocar constants 

reparacions i successives pavimentacions, que anaren recreixent el nivell de 

circulació. Es tracta de reformes executades per diverses raons, començant pel 

propi desgasts motivat pel seu ús, per episodis d’inundacions o deposicions 

al·luvials o per la progressiva ocupació de l'espai adjacent com a necròpolis. 

A l’interior del mercat, el camí travessava un curs d'aigua canalitzat que s'ha 

interpretat com les restes d'un dels eixos de la centuriació de Bàrcino. L’ager de 

la colònia s'organitzava mitjançant el sistema de la centuriatio o limitatio que 

consisteix en un model ideal format per quadrícules d'un mòdul bàsic de 15 per 

20 actus. L'objectiu principal d'aquesta retícula era la d'ordenar i estructurar el 

territori i, així, facilitar el repartiment dels lots de terra resultants per a la seva 

explotació agrícola entre les famílies aristocràtiques locals, els soldats i els 

colons itàlics.   

La centuriació s'articulava amb la xarxa viària i en alguns casos les vies 

realitzen la funció de límits o formaven la diagonal de diverses centúries. 

Paral·lelament, la seva orientació s'adequava o integrava a l'orografia natural 

del terreny per permetre la circulació i el drenatge de les aigües (Palet, 2009: 

113). De fet alguns dels límits de la retícula segur que es van adaptar als 

condicionants del relleu, com és el cas de l'estructura documentada al mercat, 
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que s'interpreta com una riera 

canalitzada que fou inscrita en el 

conjunt de la trama de la centuriació.  

L'estructura presentava una alineació gairebé perfecte, en sentit nord-oest/sud-

est, amb una amplada interior d'uns 4 m i una longitud documentada d'uns 65 

m. Es trobava delimitada mitjançant uns murs o límits perimetrals (de 0,50 m 

d’amplada per 0,60 m d’alçada màxima conservada) obrats amb blocs de pedra 

poc escairats i lligats amb terra. El fons o llit mostrava una superfície força 

erosionada per l’acció de l’aigua, i es trobava reblert principalment per 

sediments de deposició formats per llims, sorres i graves. La presència 

d'algunes capes fortament piconades i relativament horitzontals indicarien que 

possiblement, en els moments quan no circulava l'aigua, també es va 

condicionar com a zona de pas o camí. Els materials arqueològics recuperats 

en aquests rebliments o nivells apunten, com en el cas de la via, a una 

cronologia inicial de finals del segle I aC, i una entrada en desús i 

abandonament de l’estructura al voltant del segle II dC. 
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Situació del mercat respecte al model de centuriació i la xarxa hidràulica (Autor: Josep 

Maria Palet Martínez) 

 

La documentació d’estructures funeràries al redós del camí, fet habitual al llarg 

de l’alt imperi, evidència el caràcter sepulcral de la via. La necròpolis, 

localitzada al tram de camí situat al sud-oest de l’eix de centuriació, ha 

proporcionat una informació essencial per al coneixement del món funerari 

romà de la colònia de Bàrcino. Pensem que es tracta d'una aportació nova per 

a aquest entorn geogràfic, a la vegada que sembla constatar les realitats 

detectades en altres zones de la península Ibèrica pel que fa a rituals i usos 

dels cementiris. Així mateix, la seva anàlisi ens permet avançar en la recerca 

d'aspectes relatius a la topografia funerària de la ciutat, particularment en 

relació amb la xarxa viària i centuriada. 

Responent a la legislació i tradició romana dels primers segles de la nostra era, 

ens trobem  davant d'un àmbit funerari situat extramurs al costat d'una de les 

principals vies d'accés a la ciutat. Tanmateix, la gran distància que separa la 

necròpoli de la porta sud-oest del cardo Maximus, aproximadament 1.200 m, 

ens planteja un conjunt de qüestions que val la pena d'analitzar. Aquesta 

llunyania podria respondre a algun tipus d'assentament o nucli de població 

proper, com per exemple una vila suburbana, que propiciés la ubicació de 

sepultures en aquesta zona. Tanmateix, ara com ara no disposem d'evidències 

arqueològiques a l'entorn més immediat que ens permetin establir aquesta 

vinculació. Per tant, sembla més factible pensar que aquest cementiri podria 

formar part d'una necròpoli més extensa entorn de la bifurcació de la via 

Augusta, configurant així una autèntica via sepulchralis. 

En aquest sentit, l'arqueologia ha permès detectar restes funeràries de 

tipologies diverses al llarg del recorregut de la calçada fins a una distància d'un 

quilòmetre de la porta de la muralla (Medina, 2012). Així mateix, aquest 

emplaçament va poder ser, sens dubte, privilegiat des del punt de vista 
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geogràfic a causa de la seva ubicació a l'oest de la confluència de la via amb el 

traçat de la xarxa centuriada. En concret, el fet que l'eix de centuriació fos una 

rambla canalitzada funcionant com a zona de pas o camí en els moments que 

no circulava l'aigua, podria haver contribuït a crear un marc propici que afavoria 

la visibilitat dels monuments. Per aquest motiu, probablement els primers 

recintes es van disposar en les cantonades o punts d'intersecció entre 

ambdues infraestructures que miren cap a la ciutat. 

L'espai de cementiri de tots dos costats de la via s'articula en recintes o àmbits 

a cel obert que, en general, es disposen alineats respecte de la calçada. En el 

sector sud, es detecten edificacions de planta més o menys quadrangular que 

es disposen de manera contigua, compartint murs mitgers i mateixa tècnica 

constructiva de les seves fonamentacions, la qual cosa permet interpretar una 

planificació prèvia i una unitat pel que fa a la seva construcció. Tanmateix, en el 

sector nord, es constata una estructuració més complexa amb espais de 

mesures i disposicions variables, i una constant superposició motivada per 

incidències climàtiques i, potser, per una absència o pèrdua de senyalització. 

Encara que es tracta d'un model d'organització de l'espai funerari àmpliament 

documentat en la península, no es correspon amb altres àrees funeràries del 

mateix període documentades a Barcelona, a excepció del possible recinte del 

carrer Arcs (Granados i Rodà, 1993: 37), per bé que aquest apareix de manera 

isolada. 

Pel que fa al tractament del difunts, des d'un inici els rituals de la inhumació i la 

cremació van coexistir i van compartir els mateixos espais funeraris, com també 
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es constata en altres punts de la colònia. Les raons que feien escollir entre un 

tipus o un altre de ritual vénen condicionades per la pròpia elecció del difunt o 

de la família d'acord amb el seu poder adquisitiu, modes, tradicions culturals o 

procedència geogràfica (Vaquerizo, 2010: 27). En el cas de les cremacions 

destaca la varietat d'estructures funeràries identificades, tant de caràcter 

primari com secundari, així com els aixovars i materials vinculats a aquesta 

pràctica, que no difereixen d'altres contexts funeraris alt imperials de Barcelona. 

Al contrari, les inhumacions mostren un registre més limitat, tot i que les tombes 

dels immaturi van rebre un tractament especial dintre de l'àrea funerària. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recreació pira funerària (Autor: Sergi Segura Bueno) 

 

Els recintes d'obra en primera línia de la via, els aixovars funeraris i la 

constatació de determinats rituals (porca praesentanea), així com l'aparició del 

retrat funerari, ens permeten interpretar que els enterrats en la necròpolis del 

mercat de Sant Antoni van haver de pertànyer, en general, a famílies 

d'extracció social elevada o benestant que van adoptar models plenament 

itàlics. Però  sens dubte, és la presència de lecti funebris la que representa un 

senyal distintiu d'un estatus social, que reflecteix una disponibilitat econòmica 

de la família amb una clara intenció d'exaltar i ennoblir la figura del difunt. 

Malgrat tot, si analitzem el conjunt de dades detalladament, potser 

constataríem aspectes que farien rebaixar aquesta valoració inicial. Alguns 

monuments són, en darrer terme, d'una certa modèstia tal com els descoberts 
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en altres necròpolis de la ciutat, com en el cas de la plaça de la Vila de Madrid. 

D'altra banda, els enterraments en fossa simple sense cap mena de 

senyalització i aixovar, alguns amb individus en posicions anòmales, també ens 

podrien estar indicant un ús de l'espai per part de classes socials més baixes. 

La seqüència d'ocupació de l'àrea excavada indica que la necròpolis va estar 

en ple funcionament des de mitjans del segle I dC fins inicis del II dC. Tot 

sembla indicar que l'ús de l'àrea funerària s'interromp per episodis 

d'inundacions o avingudes d'aigües torrencials provinents de la proximitat a la 

llera de la rambla canalitzada, provocant, així, l'amortització d'aquesta zona i 

també importants danys en els darrers enterraments. Malgrat tot, inicialment les 

estructures serien visibles atès que es produeix l'espoli de materials de la major 

part dels monuments i estructures funeràries. 

-Època baix medieval-moderna (plànol núm. 74) 

Fins no fa gaire temps les actuacions arqueològiques realitzades a la ciutat de 

Barcelona se centraven bàsicament al seu nucli urbà primigeni deixant a una 

banda, tret de comptades excepcions, les zones limítrofes o perifèriques. En els 

darrers anys la intensificació dels treballs de control i seguiment arqueològic a 

diferents indrets de l’Eixample han permès un progressiu augment del registre. 

No obstant això, cal dir que es desconeix o es té molt poca informació de 

l'ocupació i estructuració del territori fora dels murs de la ciutat, més enllà del 

que es pot extreure de les fonts escrites i gràfiques. Les estructures d'època 

baix medieval i moderna documentades en la present intervenció representen 

un cas extraordinari, no només per la seva presència sinó també per l’extensió 

excavada i l’estat de conservació. Per tant, aquestes permeten donar una visió 

més exhaustiva i completa sobre el tipus d’ocupació i explotació d’aquest sector 

extramurs de la ciutat. 

En època medieval, segons la documentació històrica, l’espai on s’emplaça el 

mercat i els seus voltants es caracteritzaven per la presència d’horts, vinyes, 

sínies i camins que menaven cap a la ciutat i que configuraven un panorama 

ben definit on s’hi començaren a construir edificis de serveis com hospitals i 

convents, així com cases o llocs d’hàbitat menors que foren tancats amb murs 

de tàpies per protegir-les i delimitar-ne les parcel·les de terra. 
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En aquest sentit, els treballs d'excavació del mercat han posar al descobert 

diversos trams del camí del Llobregat, o també anomenat via moresca, que en 

total sumaven una longitud d'uns 50 metres. D'origen romà, va ser durant 

segles la via més important d'entrada i sortida de Barcelona, així com un dels 

eixos vertebradors més rellevants del desenvolupament urbanístic i econòmic 

d’aquest sector de la ciutat.  

La via, com a mínim a la zona més propera al portal de Sant Antoni, sembla 

que aprofitava el traçat d’una antiga riera o curs d’aigua. En aquest sentit, a 

partir de la documentació històrica i dels estudis geològics (Ventayol, 2009), 

sabem que el solar objecte d’estudi era creuat per la riera de Magòria, que 

entrava aproximadament per la cantonada dels carrers del Comte de Borrell i 

Tamarit i sortia per la diagonal oposada, cap al carrer de Sant Antoni Abat.  

Pel que fa a les restes conservades del camí, destaca el fet que es trobava 

perfectament flanquejat per dos murs o marges orientats en sentit nord/est-

sud/oest, que acotaven un carril de circulació de 8 metres d’amplada. Aquests, 

datats al segle XIV, també realitzaven la funció de delimitació de les parcel·les 

de terra i edificacions situades a banda i banda. A escala constructiva, 

presentaven una obra molt acurada amb un parament exterior d’un metre 

d’alçària i bastits amb carreuons disposats en aparell a trencajunt.  

La seqüència estratigràfica relacionada amb la via es trobava composta 

bàsicament de paviments i preparacions amb una cronologia que se situa entre 

mitjans del segle XIV i principis del XVII. De tots els paviments destaca la 

construcció d’un empedrat realitzat amb lloses de formes i dimensions 

variables, col·locades de manera planera i sense cap mena d’argamassa per 

lligar-les. Aquest només ocupava la meitat nord de la superfície original de la 

via, és a dir, uns 4 metres d’amplada, i feia la funció de vorera o pas de 

vianants.  

Com hem comentat anteriorment, el camí va esdevenir un dels principals 

elements dinamitzadors d’aquesta zona de la ciutat. Certament, la intervenció 

arqueològica ha permès recuperar les estructures que pertanyien a un edifici 

adjacent a la via que data del segle XIV (Edifici 1). A escala general s’ha pogut 

recuperar els tancaments que corresponen, d’una banda, a la façana principal 
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que s’orientava vers al camí, concretament al lloc on es trobava l'empedrat; la 

façana posterior i, d’altar banda, un tancament lateral, al sud-oest, que 

s'ubicava a l'interior de la seva parcel·la de terra. El tancament oriental no es va 

poder documentar perquè es trobava fora dels límits de la intervenció. 

L’edifici presentava una planta de morfologia rectangular amb un mínim de sis 

cossos paral·lels i perpendiculars al mur de façana principal. De la seva 

estructuració interna s’han documentat un mínim d’onze àmbits o espais, dels 

quals destaca la presència d'una mena de passadís o vestíbul, al qual 

s’accedia, d'una banda, des del camí a través d’una gran obertura o porta 

practicada en el mur de façana i, d'una altra, des d'una obertura situada al 

tancament posterior. La seva funció principal era la d’articular l’accés a les 

estances localitzades en els dos cossos del costat de ponent de l'edifici.  

A l'interior dels àmbits no es va recuperar cap element que ens permeti precisar 

la funcionalitat d'aquest edifici. Per tant de moment no podem afirmar si es 

tracta per exemple d'un mas o d'un hostal. No obstant això, l'estratigrafia i els 

materials recuperats si que ens permeten constatar que l’edifici es va 

enderrocar i amortitzar al darrer quart del segle XIV. En aquest sentit, amb 

l'ampliació del recinte emmurallat que tancava la part oriental de la ciutat o el 

que actualment coneixem com a Raval, el rei Pere el Cerimoniós va donar 

ordre d’expropiar i enderrocar qualsevol edifici o paret, així com ocupar tots els 

horts i parcel·les de terra que convinguessin per efectuar l’obra (Mutge, 1992: 

153). Per tant, com aquest edifici s’ubicava en les proximitats més immediates 

de la nova cortina i del portal de Sant Antoni, probablement fou expropiat i 

enderrocat en aquest procés. 

Un cop encetades les obres de la muralla del Raval, i tenint en compte les 

limitacions constructives que es van imposar, a partir del segle XV s’aixecaren 

noves edificacions extramurs, però aquesta vegada a més distància respecte al 

sistema defensiu, concretament a més de 100 metres. Com en el cas anterior, 

aquestes es relacionen espacialment i físicament amb els límits estructurals del 

camí del Llobregat i, d'aquesta manera, les seves façanes i entrades principals 

també s’orientaven vers aquesta via. A partir dels materials i tècniques 

constructives dels edificis i de les successives reformes que s'han documentat, 

es pot afirmar que no ens trobem davant de construccions precàries o 
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provisionals sinó més aviat es constata una arquitectura relativament 

planificada amb una clara voluntat d'establir-se. 

Pel que fa al mas o Edifici 2, documentat a la banda nord de la via, s’han 

conservat parcialment els murs de tancament de la parcel·la de terra on 

s’emplaçava. Es tracta dels límits nord, sud (que coincidia amb la delimitació 

del camí) i un petit tram de l’est. A escala constructiva, aquests murs 

corresponen als sòcols de les parets o alçats obrats amb la tècnica de 

l’encofrat de tàpia, dels quals s’ha localitzat l’enderroc d’alguns llenços.  

L’edifici original, construït al segle XV, constitueix un espai de planta més o 

menys quadrada format per quatre murs de tancament, de 0,50 m d’ample, 

bastits amb un aparell de carreus de mida mitjana ben desbastats. L’únic 

d’aquests que no s’ha pogut documentar és l’oest, ja que se situava fora dels 

límits del projecte constructiu. Quant a la façana sud, orientada vers al camí, 

mostrava sobre el seu parament la porta principal d’ingrés a l’edifici. L’interior 

s’estructurava a partir de dos cossos amb dos àmbits de la mateixa superfície 

cadascun. Encara que desconeixem de moment la funcionalitat d’aquests 

cossos, podem suposar que segurament era de tipus residencial, però algunes 

de les estances també podrien relacionar-se amb activitats o tasques de tipus 

agrícola. D’altra banda, es va documentar una caixa d’escales que ens indicaria 

el desenvolupament en alçària de com a mínim un pis, on es devien situar la 

resta d’àmbits de la casa.  
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En un segon moment, situable cronològicament a la segona meitat del segle 

XVI pels materials associats a l’estratigrafia, l’edifici s’amplià per la seva banda 

septentrional amb noves dependències. Aquestes corresponen a tres 

tancaments o sòcols que, com també els murs perimetrals de la finca, es van 

obrar amb un alçat o parament de tàpia. A l’interior dels nous àmbits, un total 

de quatre, es van localitzar dues estructures de combustió i un pou, que ens 

permeten parlar de la possible presència d’una cuina i un pati. També cal 

destacar que en un d’aquests àmbits hi havia una gran fossa interpretada com 

d’extracció d’argiles, segurament per a la construcció dels murs de tàpia. 

Aquesta fossa, excavada amb anterioritat a la construcció dels nous àmbits, fou 

reblerta amb terres d’un abocador de deixalles amb una abundant mostra de 

fragments de ceràmica, principalment de catúfols.  

A l’espai comprès entre aquest edifici i el tancament nord de la parcel·la s’hi 

van trobar les restes constructives d’una sínia. Quant a l’extracció de l’aigua, es 

va identificar la plataforma circular d’uns 4 metres de diàmetre on l’animal feia 

voltes per moure la roda horitzontal. A la part central d’aquest espai va 

aparèixer l’encaix de l’eix central de la roda i, fora dels seus límits, els dos 

fonaments dels pals que la sostenien. Pel que fa al pou, on se situava la roda 

vertical amb la cadena de catúfols, aquest era de planta rectangular amb un 

revestiment parcial d’obra i una fondària excavada d’uns 4 metres. 

Sínia documentada en una secció de la Ciutadella de característiques tècniques 

similars a la del mercat (AGMS) 
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Al costat d’aquest pou hi havia una bassa de planta quadrada de grans 

dimensions, de 6,60 m de costat, destinada a l’acumulació de l’aigua extreta de 

la sínia. Es tracta d’una estructura perfectament bastida amb carreus i amb un 

paviment de rajol amb les peces col·locades a la mescla. A la part exterior d’un 

dels seus murs perimetrals, concretament l’oest, s’hi adossaven dos dipòsits 

que s’interpreten com possibles abeuradors. L’aigua acumulada tant a la bassa 

com als dipòsits es canalitzava, mitjançant un circuit de conduccions 

soterrades, cap a ponent, on segurament es feia servir per irrigar els camps de 

conreu. 

Coneixem nombroses anotacions dels segles XV al XVII que esmenten la sínia 

i abeurador del portal de Sant Antoni. Solen ser referències a la seva 

construcció, neteja, reparacions i al nomenament i les retribucions de les 

persones responsables del manteniment. Com en cap cas s’especifica la 

ubicació exacta d’aquestes estructures i tampoc no disposem de cap plànol o 

document gràfic fiable, de moment no tenim de cap evidència que ens permeti 

establir una relació directa entre aquestes mencions i les restes arqueològiques 

documentades. 
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Exemple d’una sínia i bassa representada al plànol de Lever-nivelé de la place de 

Barcelone, 1823-1827 (© Service historique de la Défense) de característiques similars 

a la del mercat documentada  

 

Respecte a l’Edifici 3, localitzat al sud del camí, no s’ha pogut excavar la seva 

extensió total, ja que la major part de les estructures s’estenien sota els 

talussos de l’obra. No obstant això, si que s’ha observat una primera fase 

constructiva iniciada al segle XV, l’edifici presentava com a mínim quatre 

cossos paral·lels i perpendiculars al mur de tancament principal. Posteriorment 

es va obrar una petita compartimentació o espai de planta quadrada que, 

situada a l’àmbit de ponent, descansava sobre els murs de façana i divisori.  

Al llarg del segle XVI es produeix una reforma integral d’aquest espai, després 

de l'escapçament i l'amortització previs dels murs de la fase anterior. Es realitzà 

un recreixement de la façana de l’edifici i s’efectuaren noves 

compartimentacions internes. La partició més oriental, delimitada per un nou 

envà, s’interpreta com un pati o zona oberta amb accés directe al camí. 

L’interior d’aquest es trobava pavimentat mitjançant un enllosat format per 

còdols i blocs de pedra irregulars de petites dimensions. A més, a banda de la 

presència d’un pou amb brocal, destaca la construcció d’una estructura 

sobrealçada feta amb un enllosat de pedra de Montjuïc que s’interpreta com 

una mena de plataforma per facilitar la càrrega i descàrrega de materials o 

mercaderies. 

En una darrera fase constructiva, entre finals del segle XVI i principis del XVII, 

es van eliminar i amortitzar les compartimentacions i estructures internes i tan 

sols es van mantenir els murs de façana, així com el pou, el qual es basteix 

amb un nou brocal. 
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-Època moderna-baluard (plànol núm. 102) 

Entre els segles XVI i XVII, el progressiu desenvolupament de les armes de foc, 

en concret dels canons i les bombardes, va comportar grans canvis en les 

construccions defensives d’època medieval, especialment a les viles 

emmurallades. En el cas de Barcelona, com en altres ciutats europees, de 

forma gradual es milloren les fortificacions existents, o bé s’implanten nous 

dissenys estructurals per tal de suportar l’impacte de projectils molt més 

efectius i destructius.  

En aquest sentit, les primeres actuacions es van centrar bàsicament a la façana 

marítima, el sector més desprotegit de la ciutat, amb la construcció de la 

muralla de mar, tancant definitivament el perímetre emmurallat de Barcelona. Al 

mateix temps es basteixen els primers baluards: el de llevant, ponent i migdia 

(o migjorn), aquest últim començat l'any 1527 (Soberón, 2010). El disseny 

d’aquestes estructures obligava a l’atacant a situar la seva artilleria lluny de la 

fortalesa i, al mateix temps, permetia la defensa dels angles o espais morts.  

En el marc del conflicte iniciat amb França el 1635 i a conseqüència de la 

Guerra dels Segadors (1640-1652), es dugueren a terme noves actuacions a la 

muralla que comportaren obres d’abasts divers. Aquestes van consistir 

principalment en la reducció del gruix i l’alçada dels murs, l’aixecament de 

terraplens o la construcció de baluards davant dels portals Nou,  de Sant Pere, 

de l'Àngel i de Sant Antoni (Galera et al, 1982, p. 48-49). Les obres es van 

efectuar sota el comandament del Consell de Cent fins a la capitulació del 

1652, moment en què aquesta institució va perdre les competències de les 

fortificacions de la ciutat que van passar a mans de la Corona. 

Així doncs, el 19 de juny 1644 comencen les obres del baluard de Sant Antoni, 

que finalitzaren l’any 1647. Convé subratllar que, amb anterioritat a la seva 

construcció, al darrer terç del segle XIV, simultàniament al tancament del 

recinte per la part oriental de Barcelona, es construeix en aquest indret el portal 

de Sant Antoni, el més rellevant d’aquest sector de la fortificació. Aquesta 

porta, que rebia el seu nom per l’existència d’una capella als seus voltants sota 

l’advocació d’aquest sant, es trobava flanquejada per dues torres de planta 

poligonal: la de Sant Urbà, situada a la dreta, i la de Sant Ivó, a l’esquerra.  
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El baluard de Sant Antoni, de 

morfologia pentagonal, s'adossava 

a l'angle sortint de la traça de la 

muralla que formaven els trams que 

transcorrien per les actuals Rondes 

de Sant Antoni i Sant Pau. En un 

primer moment 

es tractava d'una 

mera obra 

exterior en forma 

de mitja lluna que tenia com a objectiu protegir el portal, però posteriorment es 

va unir al recinte emmurallat i es va convertir en baluard.  

La construcció d’aquesta fortificació va suposar, d'una banda, l'expropiació i 

enderroc de les propietats o edificis de caràcter agrícola que ocupaven aquest 

espai, doncs se situaven a la zona on s’aixecava el camí cobert i el glacis. 

D'altra banda, amb la seva construcció es va obstruir la sortida directa de la 

ciutat perquè a partir de llavors el pas es realitzaria a través del pont llevadís 

que hi havia entre el flanc nord i el camí cobert.  

 

 

 

 

 

Plànol del pont de la porta de Sant Antoni construït l’any 1762 (CEC) 
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Situació del pont respecte al plànol de la ciutat   

de   

Barcelona, 

1700-1714 

(AHCB) 

 

En relació amb les 

restes del baluard, 

localitzat al terç est del 

mercat, la intervenció 

arqueològica ha posat al descobert 1.400 m2 de la seva superfície que en total 

rondaria, segons la planimetria històrica, entorn d’11.300 m2. La porció de 

fortificació documentada es trobava delimitada per uns 70 m de longitud de la 

cara nord i 21 m de la sud. A escala constructiva, les seves característiques 

eren les pròpies de l'època i d'aquest tipus de construcció, amb un parament 

exterior de carreus rectangulars de mida variable procedents de la pedrera de 

Montjuïc. 

A l'interior del baluard, malgrat que a les representacions gràfiques es constata 

la presència de compartimentacions o edificacions i del mateix portal de la 

muralla medieval (encara que aquest últim restaria fora de l'àmbit de la 

intervenció), tan sols s'han salvaguardat algunes restes de les fonamentacions 

d'una mena de galeria espitllera. Es tractava d'un passadís molt estret, d'uns 

vuitanta centímetres d'ample, i realitzat en sentit vertical a la projecció màxima 

de la fortificació. La funció d'aquesta construcció era la de facilitar el pas d'una 

construcció a l'altra del baluard sense ser vist i quedant protegit del foc enemic. 
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Passadís o galeria espitllera documentada a l’interior del baluard (CAGMM) 

 

Quant al fossat defensiu, aquest presentava una fondària d'entre cinc i sis 

metres respecte al nivell d'escapçament de les estructures, i una amplada que 

oscil·lava entre 24 i 40 metres. El fons mostrava una superfície més o menys 

aplanada amb una certa inclinació o pendent que s’iniciava a la base de la 

contraescarpa i davallava vers a la part inferior de les cares del baluard. 

Aquesta estructura, excavada al substrat natural, va aparèixer totalment 

reblerta de terres i nivells d'enderrocs generats durant el procés de demolició 

del baluard a partir de la segona meitat el segle XIX. Pel que fa als nivells 

relacionats amb l'ús d'aquest espai, es van distingir diverses capes de 

rebliment i deposició sense cap mena d'acumulació de deixalles o materials, fet 

que ens indicaria que fins al darrer moment es van realitzar tasques de neteja i 

manteniment de la superfície fossat. 

Un dels elements de la fortificació que mostrava un millor estat de conservació 

era la contraescarpa, que efectua davant del vèrtex del baluard una curvatura 

molt pronunciada per tal d'encarar la cara sud de la fortificació. D'aquesta paret 

atalussada s'ha destapat un recorregut d'uns 120 metres de longitud al llarg de 

la superfície del mercat. En algun tram s'ha preservat pràcticament la seva 

alçària original, uns cinc metres, mancant-li només part del coronament. La 

seva amplada oscil·la entre els 0,50 m al tram corb i entre 0,95 i 1,15 m al 

rectilini. 
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Entre la vora de la contraescarpa i la cresta del glacis es van enregistrar les 

restes constructives del corredor o camí cobert. D'aquest tan sols es van 

localitzar tres petits trams del parapet exterior o estacada, obrats amb blocs de 

pedra sense escairar de mitjanes dimensions lligats amb morter de calç blanca. 

Quant al nivell de circulació del camí, situat a la mateixa alçada que la part 

superior de la banqueta del mur de l'estacada, estava format per diferents 

capes de preparació de terres ben compactades d'entre 0,10 i 0,20 m de gruix. 

Límit exterior del corredor o camí cobert (CAGMM) 

 

En referència a les dades obtingudes del glacis o esplanada, les evidències 

d'aquesta obra exterior es redueixen a una sèrie d'estrats d'anivellació presents 

a la meitat oest del mercat, que mostraven un suau pendent que s'iniciava al 

parapet del camí cobert i davallava vers el camp obert. Pel que fa a la 

composició d'aquests, destaquem la d'una capa força potent molt semblant a la 

del rebliment documentat a l'interior del baluard i que recorda a la del terreny 

geològic d'aquest sector de la ciutat (argiles quaternàries o tortorà). Això 

s'explicaria perquè tant aquest rebliment com l'aixecament del glacis es van 

realitzar amb les terres generades de l'excavació del fossat o vall. 

Classificada com una obra auxiliar, ja que no complia una funció merament 

defensiva, s'ha descobert un col·lector soterrat de grans dimensions ubicat 

entre el glacis i el camí cobert. A escala general, l'estructura conservava una 

longitud d'uns vint metres, una amplada que oscil·lava entre els 1,50 i 1,80 m i 

una alçària d'1,30 m. La caiguda de les aigües abocades pel col·lector al fons o 

nivell de circulació del fossat s’esmortia mitjançant una estructura enllosada 

adossada a la cara exterior o vista de la contraescarpa. 
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Pel que fa a la funcionalitat concreta d'aquesta obra, s'ha localitzat una 

referència documental de l'any 1682 on es detallen un conjunt d'obres de 

manteniment efectuades a l'exterior de la fortificació de la ciutat. En aquesta 

s'explica que un escorranc situat a la punta del baluard de Sant Antoni, 

concretament on girava el camí cobert, afectava la conservació d’una 

claveguera que recollia les aigües que s’acumulaven al camí de la Creu 

Coberta (o del Llobregat) per dirigir-les a l’interior del fossat. 

-Època contemporània (plànol núm. 126) 

Durant el segle XIX, a conseqüència del creixement demogràfic relacionat amb 

el procés d’industrialització, les antigues muralles feien impossible el 

desenvolupament normal tant de l’urbanisme com dels serveis de Barcelona. El 

1854, una reial ordre va donar pas al seu enderroc i els terrenys que ocupaven 

van passar a mans de l’estat. A partir de llavors es va engegar un nou projecte 

de reordenació i ampliació urbanística ideat per l’enginyer Ildefons Cerdà. 

Paral·lelament a aquest procés, s’adeqüen o es fan projectes de nova planta 

per instal·lar quarters dins de la Ciutadella i els baluards de Tallers, Jonqueres, 

Sant Pere i Sant Antoni. Aquests, necessàriament, s’havien d’adaptar a la nova 

realitat generada pel procés d’enderroc de les fortificacions i per l’ampliació de 

l’espai urbà (Cortada, 1998, p. 291). Per tant, segons un plànol de l’any 1857 i 

els quarterons de Miquel Garriga i Roca (Galera et al, 1982, p. 163), en un 

primer moment el baluard de Sant Antoni fou desmantellat  parcialment, 

conservant-se només la meitat sud on s'edificà una nova caserna per 

l’aquarterament de 130 homes d’infanteria, pavellons per oficials i magatzems.  

La demolició parcial del baluard i el colgament del fossat també responien a la 

voluntat de recuperar una sortida directa de la ciutat des del carrer de Sant 

Antoni Abat. En aquest espai es perllonga el traçat de la carretera General de 

Madrid que, documentada des de mitjan segle XVIII, reprenia els antics traçats 

de la bifurcació de la Via Augusta en època romana i del camí del Llobregat en 

època medieval.  

Els treballs arqueològics van permetre documentar un tram de calçada de 100 

m de longitud i uns 9 m d’amplada que es trobava delimitat mitjançant dos 

murets laterals o vorades,  perfectament bastits amb grans blocs de pedra de 
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Montjuïc de morfologia rectangular, i un paviment format per una capa força 

potent de petits blocs de pedra de pedrera. 

Secció del baluard representat als Quarterons de Miquel Garriga i Roca, 1856-1862 

(AMCB) 

 

Aquesta via i les restes del baluard que encara restaven dempeus es 

mantingueren en funcionament fins a l’any 1879. A partir d’aquest moment, 

segons el projecte d’urbanització d’Ildefons Cerdà, es contemplava la idea de 

destinar una illa sencera per construir-hi un centre de proveïments als voltants 

de l’antiga porta de Sant Antoni. 
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8.3. Abreviatures arxius 

AGMS – Archivo General Militar de Segovia 

AHCB – Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona  

AHCOAC – Arxiu Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

AMCB – Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

ANC – Arxiu Nacional de Catalunya 

BC – Biblioteca nacional 

CAGMM – Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid 

CEC – Centre Excursionista de Catalunya 

ICGC – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
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9. ESTRUCTRES CONSERVADES 

9.1. Restes romanes (plànol núm. 133) 

En el context de la fase d'excavació arqueològica sota la llosa post-tesada del 

mercat, es van localitzar en el pati del carrer Comte de Borrell restes d’època 

romana corresponents a un tram del ramal costaner de la Via Augusta amb 

estructures funeràries a sengles costats. Un cop corroborat l'estat de 

conservació 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 modificar el 

projecte arquitectònic inicial per a permetre la integració d'una part d’aquestes 

restes en el nou edifici del mercat, aproximadament una superfície de 350 m2.  

En aquest espai s'ha preservat un tram de via romana d'aproximadament 25 m 

de longitud i 7 m d'amplada. En el transcurs de la darrera intervenció 

arqueològica, efectuada en el mes de febrer de 2017, es va procedir a 

l'excavació de la calçada amb l’objectiu de deixar a la vista un nivell o capa de 

rodament més o menys homogeni a tota la seva superfície. 
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Restes romanes conservades a la planta -1 del mercat 

 

Respecte a la riera canalitzada o eix de centuriació, s'ha conservat un petit tram 

d'uns 16,50 m i 4 m d'amplària. L’interior d’aquesta estructura es va excavar 

fins a 

esgotar tota la seva estratigrafia. 

Finalment, de la necròpolis localitzada a banda i banda de la via s'han 

preservat, d’una banda,  tres recintes funeraris en el costat sud. D’altra banda, 

quant al sector nord, s'ha mantingut un altre recinte a més de tres trams 

d’estructures muraries que delimitaven diferents espais funeraris. En tots dos 
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casos els treballs arqueològics realitzats durant la darrera fase de la intervenció 

van permetre esgotar tota l’estratigrafia. 

 

9.2. Camí del Llobregat 

Quant a les estructures d’època medieval documentades a l’interior del baluard 

de Sant Antoni, concretament en el sector 8000 de la intervenció, aquestes es 

van conservar de forma parcial. Tan sols es va eliminar un petit tram d’uns 4 

metres del camí del Llobregat a causa de la construcció d’una galeria de 

serveis. 

 De la resta d’estructures d’aquest sector no fou necessari el seu desmuntatge 

perquè es trobaven per sota de la cota d’afectació o execució de la llosa post-

tesada del mercat i a més, com s’ha comentat anteriorment, en aquest espai no 

es contemplava la construcció de cap planta subterrània. No obstant això, cal 

assenyalar que no es preveu la seva museïtzació o visualització un cop 

finalitzada l’obra. Per aquest motiu es va sol·licitar el cobriment indefinit 

d’aquestes. 

 

9.3. Baluard de Sant Antoni (plànol núm. 134) 

El Projecte Bàsic de Reforma del mercat de Sant Antoni presentat a 

l’Ajuntament de Barcelona per a l’obtenció de llicència d’obres, contemplava la 

conservació i integració a la planta -1 del baluard (a excepció dels trams 

extrems afectats pel pas de la galeria de serveis) i la part del tram corb de la 

contraescarpa enfrontat a l’aresta del baluard. 

Posteriorment, l’octubre de 2013, coincidint amb l’execució de la llosa post-

tesada, es presenta a la comissió de patrimoni la proposta de mantenir dos 

nous trams de contraescarpa: un de quatre metres contigu al tram corb i un de 

setze metres al costat de les escales del nou pati del mercat del carrer del 

Comte d’Urgell.  

Posteriorment, en el context d’execució de la fase d’obres anomenada sota 

rasant, s’excavà la contraescarpa en tota la seva longitud. Davant la magnitud i 

bon estat de conservació de l’estructura defensiva, al juny de 2014, es presenta 
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a la comissió de patrimoni la proposta de mantenir un tram més de 

contraescarpa de 28 metres de longitud en contacte amb aquells quatre metres 

que esmentàvem al principi d’aquest apartat. L’única obertura al tram recte 

tindria 22 metres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restes del baluard conservades i integrades en el nou mercat 
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Inicialment, es va proposar que en aquesta obertura de 22 metres es podia 

realitzar una llinda deixant passar algunes filades de la contraescarpa per la 

part superior. Aquesta solució, que  en principi, afavoria la continuïtat de 

l’estructura, no es va executar finalment a causa de les dificultats constructives.  

En la fase d'excavació arqueològica també es va descobrir una obra auxiliar 

relacionada amb el sistema defensiu d'època moderna interpretada com un 

col·lector o canalització soterrada de grans dimensions. D’aquesta estructura, 

ubicada entre el glacis i el camí cobert, s’ha preservat el tram més pròxim a la 

part posterior de la contraescarpa, d’aproximadament 4,50 m.  

Finalment, quan al paviment ubicat a l’interior del fossat i que es relacionava 

amb el col·lector o canalització, es va efectuar el seu desmuntatge i trasllat 

temporal amb l’objectiu de tornar a restituir-lo al lloc exacte on s’ubicava un cop 

construït el terra de la planta -1.   

 

 

 




